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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

                                      

Plats och tid: Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar 
Måndag 2006-01-16, klockan 13.00-15.45 
     

Beslutande: Anders Tollin (S) ordförande 
Olle Thorell (S)  
Christina W Jansson (S) § 4-22 
Anders Rydell (S) §1-16, 20-22  
Göran Wennberg (V) 
Kerstin Hellman (Fp) 
Leif Rörström (M) 
 

 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Tjänstgörande ersättare 
Yvonne Gmeiner (Fp)  
Leif Carlberg (S)  
Britt-Inger Fröberg (S) §1-3, 17-19 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Övriga deltagande Frank Pfeiler, kanslichef 
Petri Luttinen, ekonomichef 
Lisbet B Hedmark personalchef 
Kurt Haraldsson, verksamhetschef 

Vanja Pettersson, sekreterare 
Inge Carlsson VD 
      
      
      

Utses att justera Anders Rydell       

Justeringens  
plats och tid:  

Kommunkontoret, Surahammar 
Onsdag 2006-01-18, klockan15.00 
      

Paragrafer: 1-22 

Underskrift Sekreterare ................................................................. 
  Vanja Pettersson      

 Ordförande................................................................. 
  Anders Tollin 

Justerande ......................................................  ......................................................  
 Anders Rydell       

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 1   Dnr 2006.007   004 
 
Likviditetsrapport 
 
I enlighet med vad som föreskrivs i Koncernfinanser i Surahammars kommun skall 
kommunstyrelsen månatligen få en rapport om kommunkoncernens finansiella status. 
Ekonomichef Petri Luttinen redogör för likviditetsrapporten 
 
 
BILAGA: Likviditetsrapport 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-0-02 § 1 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att lägga informationen till handlingarna 
 
 
_____ 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (23) 

Kommunstyrelsen 2006-01-16  

 
Ks § 2   Dnr 2006.008   004 
 
Investeringsbudget år 2006 
 
Föreslagen investeringsbudget för år 2006 uppgår till 21,3 Mkr. För några av de större                    
investeringsförslagen har medel reserverats för exploatering av tomtmark med 3,0 Mkr, 
industriområde Odonvägen med 2,8 Mkr samt byggnation av kategori- och 
utslussningsboende med totalt 3,5 Mkr. 
Återstående investeringar avseende åren 2004-05 uppgår till 6,2 Mkr. 
Investeringarna har sammanställts utifrån oförändrad organisation och finansieras utan 
nyupplåning. 
 
BILAGA: Investeringsbudget år 2006 
 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-02, § 2 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att anta föreslagen investeringsbudget för år 2006. 
 
 
_____ 
 
 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 3    Dnr 2006.009   110 
    
Utredning av konsekvenser av samordning av kommunens och bolagens tekniska  
förvaltning samt förutsättningar för konkurrensutsättning av mark- och 
fastighetsskötsel. 

 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt ledningsgruppen att utreda förutsättningarna för att 
samordna kommunens mark- och fastighetsverksamhet med de kommunala bolagens 
verksamhet samt att utreda förutsättningarna för att upphandla driften av verksamheterna 
på entreprenad.. 
Ledningsgruppen har presenterat en utredning som antagits av kommunfullmäktige. 

   
Med utgångspunkt i utredningen föreslog ledningsgruppen  
 
Att uppdraget att svara för upphandlingar och övergripande teknisk kompetens för            
gator, vägar, och parker överförs till KommunalTeknik så snart som möjligt och senast 
2006-01-01. 
 
 Att uppdraget att svara för upphandlingar och övergripande teknisk kompetens för                      
fastigheter överförs till Projekta Part så snart som möjligt och senast 2006-01-01. 
  
Att ledningsgruppen får i uppdrag att, med ovanstående utredning som grund och i 
samarbete med VD för bolagen, närmare precisera uppdragens innehåll och ta fram ett 
avtal som reglerar uppdrag och ersättningar. 
 
Att KommunalTeknik får i uppdrag att utarbeta ett förfrågningsunderlag och ta in anbud 
på skötsel av gator, vägar och grönområden (yttre skötsel) och för kommunstyrelsen 
redovisa en kostnadsjämförelse mellan entreprenaddrift och egen regi 

 
Vidare föreslås att ledningsgruppen återkommer till kommunstyrelsen avseende frågan 
om upphandling av verksamhetsvaktmästare och hantverksuppgifter efter ytterligare 
utredning. 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har förfrågningsunderlag beträffande yttre 
skötsel utarbetats. 
 
BILAGA:  Förfrågningsunderlag beträffande yttre skötsel ( utdelas på sammanträdet) 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-02, § 3 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att godkänna förfrågningsunderlaget 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 4   Dnr 2005.078   110  
 
Övergång mellan grundskola och gymnasieskola, revisionsrapport 
 
Kommunens revisorer har granskat hur många elever som saknar godkända betyg i 
engelska, svenska eller matematik från grundskolan. I granskningsfrågorna ingick också 
att besvara frågor om orsaker, stöd och åtgärder    
   
Arbetsutskottet beslutade 2005-05-23, § 61 att revisionsrapporten överlämnas till Barn- 
och Ungdomsnämnden för beredning. 
 
Barn och Ungdomsnämnden har behandlat rapporten 2005-10-10 § 38 och beslutat att 
rapporten ej föranleder nämnden att vidta några åtgärder. 
 
BILAGA: Revisionsrapport 
 
 
Beredande organs förslag 
Barn och Ungdomsnämndens protokoll 2005-10-10, § 38 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-02, § 4. 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att lägga revisionsrapportern till handlingarna. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 5   Dnr 2005.182   004 
 
Coompanion, Kooperativ Utveckling i Västmanland, ansökan om anslag 
 
Regeringen har inför år 2006, 35 miljoner att fördela till de kooperativa 
utvecklingcentrana, vilket innebär att stödet till Västmanland kommet att vara närmare  
1 miljon kr. Detta betyder att Coompanion i Västmanland behöver ta in lika mycket från 
länet.  
Coompanion i Västmanland ansöker om stöd till verksamheten med 1:50/invånare för 
2006 års verksamhet 
 
BILAGA:  Ansökan om bidrag. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-02, § 5. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att avslå ansökan 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 6   Dnr 2005.183   004 
 
Projekta Part, ansökan om kommunal borgen 
 
Surahammarshus erhöll kommunal borgen 2004-02-23 § 10 samt 2004-11-05 § 78, för 
upptagande av lån, 21,5 miljoner kronor, till uppförande av kv Njord. 
 
Då fastigheten numera ägs av Projekta Part skall det av Surahammarshus  upptagna lånet 
överflyttas till Projekta Part. 
 
Projekta Part ansöker därför om kommunal borgen på 21,5 miljoner kronor för 
upptagande av lån i kreditinstitut. 
Surahammarshus borgen för samma lån kan då makuleras. 
 
BILAGA: Ansökan om kommunal borgen.   
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-02, § 6. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att bevilja Projekta Part AB kommunal borgen på 21,5 miljoner kronor. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 7   Dnr 2005.184   004 
 
Projekta Part, ansökan om kommunal borgen 
 
Virsbo IF ansöker om kommunal borgen på 170 000:- för installation av bergvärme i 
klubbstugan. 
 
BILAGA: Ansökan om kommunal borgen 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-02, § 7. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att bevilja Virsbo IF kommunal borgen på 170 000:- kronor. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 8   Dnr 2005.195   000 
 
Vänortssamarbete med Kamienna Gora i Polen 
 
Surahammars och Heby kommuner har ett formaliserat vänortssamarbete med Kamienna 
Gora i Polen. Ett årligt utbyte har skett och sker där vi från Surahammar och Heby 
vartannat år besöker Kamienna Gora och de besöker oss vartannat år. Utbytet är konkret 
och gagnfullt. I huvudsak är inriktningen från Surahammars kommun ungdoms-, 
pedagog- och utbildningsfrågor. Ifrån Heby kommun är det i huvudsak 
arbetsmarknadsfrågor och företagsutvecklingsfrågor/affärsutveckling. 
Arbetsförmedlingen deltar som en betydelsefull part i samarbetet. 
 
Syftet är att utifrån fastställd inriktning söka EU-medel till fortsatt projekt och utbyte till 
ansökningstillfället 15 februari 2006. Dock erfordras ytterligare diskussion och 
fastställelse av inriktning samt aktiviteter mellan alla parter innan medel kan sökas och 
projekt komma igång med EU-finansiering. 
 
BILAGA:  Missivbrev samt inriktningsdokument. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-02, § 8. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att anta inriktningsdokumentet som förhandlingsunderlag för det fortsatta samarbetet 
mellan Kamienna Gora, Surahammars och Heby kommuner 
 
Att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna överenskommelser om det 
fortsatta samarbetet. 
 
 
_____ 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 9   Dnr 2006.010   110 
 
IT säkerhet 
 
I förordningar åläggs bl a kommuner att ansvara för att dator- och 
kommunikationssystem uppfyller sådana säkerhetskrav att de kan utföra sina uppgifter på 
ett tillfredsställande sätt även under höjd beredskap. 
 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har fastställt rekommendationer om IT säkerhet som 
utgår från att det måste finnas en basnivå för IT säkerhet (BITS). BITS har angetts vara 
en norm för det framtida IT säkerhetsarbetet vid kommuner, landsting och statliga 
myndigheter. 
 
BITS bygger på att säkerhetsarbetet inom IT området är transparent och systematiskt. 
Varje kommun, landsting och statlig myndighet förväntas upprätta dokumentation och 
arbetssätt så att normerna nås. 
 
BILAGA IT- säkerhetspolicy  
  IT- säkerhetsinstruktion: Förvaltning 
  IT-säkerhetsinstruktion: Drift 
  Användarinstruktion, för Surahammars kommuns datorer och nätverk 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-02, § 9 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att anta  IT-säkerhetspolicy 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar 
att anta IT-säkerhetspolicy 
 
  Att anta IT- säkerhetspolicy,  

    IT- säkerhetsinstruktion: Förvaltning 
            IT-säkerhetsinstruktion: Drift 
            Användarinstruktion, för Surahammars kommuns datorer och nätverk 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) 

Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 10   Dnr 2005.197   110 
 
Utredning om en gemensam organisation för miljö o bygg i Arboga, 
Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Surahammar 
 
Under 2005 har det på uppdrag av KS ordförandena i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, 
Köping, Skinnskatteberg och Surahammar pågått en utredning för att utreda 
förutsättningarna för en gemensam organisation.  
 
Rapporten från denna utredning har inkommit för remissyttrande. Svar ska lämnas senast 
under februari månad. 
BILAGA: Utredning 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-02, § 10 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att ge kanslichef Frank Pfeiler i uppdrag att utarbeta ett förslag till yttrande till nästa 
kommunstyrelsesammanträde. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

 Ks § 11  Dnr 2006.011   110 
 
Fördjupat näringslivspolitiskt samarbete i Stockholm – Mälarregionen 
 
Stockholms stad har sedan ett tiotal år tillbaka samarbetat med många grannkommuner i 
Stockholms län och med större städer i Stockholm- Mälarregionen för att främja 
internationella investeringar. Efter dialog inom ramen för Business Arena Stockholm 
(BAS) och med ett andra kommuner i regionen anser Stockholms Stad att det finns ett 
behov att utveckla och fördjupa samarbetet, mellan kommunerna och med näringslivet.    
   
Mot denna bakgrund hoppas Stockholms stad att grannkommunerna i Stockholm 
Mälarregionen blir framtida samarbetspartners i Stockholm Business Alliance- ett 
partnerskap som är öppet för alla kommuner i Stockholm- Mälarregionen.  
Ekonomisk ersättning erläggs med 4 kr per invånare och år av deltagande kommuner.   
        
BILAGA: Skrivelse från Stockholms Stad 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-02, § 11 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att ansöka om medlemskap i Stockholm Business Alliance 
 
Att för år 2006 anvisa 4:-/invånare från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 
utgifter. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 12   Dnr 2006.003   110 
 
Utredning om länsturismen från 2007 
 
På uppdrag av styrelsen för VKL har länsturismen utretts. VKL:s styrelse har beslutat att  
utredningen ska kommuniceras med kommunerna inför styrelsemötet den 3 februari 
2006. 
 
BILAGA: Missiv inför styrelsens möte den 3 februari 2006 
   Utredningen  
                  WestmannaTurisms yttrande över VKL:s utredning  
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-02, § 12. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att ställa sig bakom utredningens förslag  
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 13   Dnr 2005.056   773 
 
Medborgarmotion, återgång till arbetstidsmodellen 3-3 
 
Östen Mård, Surahammar har inkommit med en medborgarmotion angående återgång till 
arbetstidsmodellen 3-3. 
Kommunens personalutskott har behandlat motionen och lämnat ett svar. 
 
BILAGA: Medborgarmotion 
  Svar på medborgarmotionen 
 
Beredande organs förslag 
Socialnämndens protokoll 2005-05-17, § 62 
Personalutskottets protokoll 2005-11-28, § 42 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-02, § 13 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att med hänvisning till bilagt svar anses motionen besvarad. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 14   Dnr 2005.037   110 
 
Medborgarmotion angående sparåtgärder genom släckning av gatubelysning 
 
Gisela Badenius har inlämnat en medborgarmotion angående sparåtgärder genom 
släckning av gatubelysning. 
 
BILAGA: Medborgarmotion 
  Svar på medborgarmotion 
 
 
Beredande organs förslag 
Mark & Fastighetsnämndens protokoll 2005-12-14, § 77 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-02, § 14 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att med hänvisning till bilagt svar anses motionen besvarad 
 
 
_____ 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 15   Dnr 2006.012   221 
 
Detaljplan för Surahammar 9:503 kv Ugglan, Vallgatan Surahammar 
 
Gällande detaljplan antogs 1940 och planområdet utgörs av kvartersmark för 
bostadsändamål. Aktuellt planförslag syftar till att möjliggöra uppförande av ca 20 
stycken marklägenheter för 55+ boende. Förändringarna i förhållande till gällande plan är 
begränsade, varför planförfarandet kan handläggas med enkelt planförförande. 
Samrådstiden är 2006-01-16—2006-01-30. 
 
 
BILAGA: Samrådshandling 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-01-02, § 23 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att tillstyrka förslaget till detaljplan. 
 
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks §16   Dnr 2006.013   221 
 
Detaljplan för Surahammar 9:592, Område vid Timmervägen, Surahammar  
 
Gällande detaljplan antogs 1990 och planområdet utgörs av kvartersmark för 
bostadsändamål. Aktuellt planförslag syftar till att möjliggöra 12 stycken nya tomter för 
friliggande bostäder. Förändringarna i förhållande till gällande plan är begränsade, varför  
planförslaget kan handläggas med enkelt planförfarande. Samrådstiden är 2006.-01-16—
2006-01-30. 
 
BILAGA: Samrådshandling 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll  
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att tillstyrka förslaget till detaljplan. 
 
 
_____ 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 17   Dnr 2006.014   000 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
37 st avseende anställning. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 18   Dnr 2006.015   000 
 
Meddelande 
 
Kärnhuset Ung Fritid, redovisning av fältarbetet 
MBR, protokoll 2005-10-18 
Kunskapscenter, Minnesanteckningar 2005-11-08 
Mälardalsrådet, protokoll 2005-08-27 
Polismyndigheten, Brottsuppföljning jan-okt 2005 
Sjukrese- och färdtjänstförbundet, protokoll 2005-11-28 
Kommunrevisionen, protokoll 2005-10-07, 2005-11-11 
VKL (Västmanlands kommuner och landsting) protokoll 2005-10-14 
Länsstyrelsen, Reviderat förslag till differentierat strandskydd 
VL Protokoll 2005-12-02 
Arbetsförmedlingen, Utsikter för arbetsmarknaden hösten 2005-2006-01-03 
Ekomuseum Bergslagen. Protokoll ang Surahammars utträde ur Bergslaget 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
 
_____

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 19     Dnr 2006.021   111 
 
Val av ombud  och ersättare på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk 
förening. 
 
Föreligger förslag att utse Anders Tollin (S) till ombud och Leif Rörström (M) till 
ersättare på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att utse Anders Tollin (S) till ombud och Leif Rörström (M) till ersättare på 
föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (23) 

Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 20    Dnr 2006.018   004 
 
Avgifter i Ekängsbadet år 2006 
 
Kultur, Fritid- och Turismnämnden har antagit förslag till nya avgifter i Ekängsbadet för 
år 2006 
 
BILAGA: Förslag till avgifter. 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att anta förslaget till nya avgifter i Ekängsbadet 
 
Att de nya avgifterna tas ut från och med 2006-02-01.  
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (23) 

Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 21    Dnr 2006.020   005 
 
Köp av fastigheterna Surahammar 9:292 och 9:343 (f d Syfabriken, Dalavägen) 
 
Föreligger förslag att köpa fastigheterna Surahammar 9:292 och 9:343 (f d Syfabriken, 
Dalavägen) för 125 000:-. Fastigheten har under flera år stått tom och utan  tillsyn.  
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att kommunen köper fastigheterna Surahammar 9:292 och 9:343 för 125 000:-. 
 
Att medel anvisas ur investeringsbudget 2006. 
 
 
_____ 
 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 



SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (23) 

Kommunstyrelsen 2006-01-16  

Ks § 22   Dnr 2006.019   000 
 
Piteås upprop till Sverige: Säg nej till prostitution under fotbolls VM 
 
Kommunfullmäktige, Kvinnojouren, Manliga nätverket och Fotbollsklubbarna i Piteå 
samt Sveriges Riksdags manliga nätverk uppmanar alla Sveriges kommunfullmäktige, 
fotbollsklubbar, kvinnojourer och Manliga nätverk att kraftigt protestera mot all 
prostitution  i allmänhet och kopplingen mellan prostitution och fotbolls VM i synnerhet. 
Vi vill med detta upprop påtala Tysklands ansvar för att agera och förhindra den befarade 
trafficking som med säkerhet kommer att inträffa under mästerskapet. Det är samtidigt en 
uppmaning till Svenska Fotbollsförbundet och Internationella Fotbollsförbundet att 
kraftfullt agera i denna fråga. 
 
BILAGA: Piteås upprop 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att ställa sig bakom Piteås upprop. 
 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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