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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 26 februari 2018, klockan 16.00-17.10. 

 

Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Mikael Peterson (S), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson 
(M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C) och Roland Jansson (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Rigmor Åkesson (S), Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP) och Hans Carlsson (M).  

 

Ersättare  Carina Sjölund (M), Gunnar Karlsson (C) och Kenneth Axelsson (KD). 

Övriga  
deltagande  Kommundirektören Claes-Urban Boström, ekonomichefen Bo Granudd, näringslivs-

utvecklare Ida-Maria Rydberg och kanslichefen Eva Kristina Andersson 

 

Utses att justera Mikael Peterson 
Ersättare för 
justerare Stellan Lund 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-02-27, klockan 16.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       35-48 
 Eva Kristina Andersson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Per Strengbom 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Mikael Peterson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-  
datum 2017-02-26, §§ 35-48 
Datum då anslag  
sätts upp 2017-02-28  Datum då anslag  

tas ned 2017-03-22  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokoll 2018-02-26 
 

35 Tema: KKiK resultatredovisning 

36 Information – Fördjupad samverkan 

37 Information – Lägesrapport Södergården 

38 Svar på motion – Utred möjligheten till tvålärarsystem 

39 Utökning av gemensamma överförmyndarnämnden för Köping, Arboga och 
Kungsör med Hallstahammar och Surahammar 

40 Verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens förvaltning 

41 Rapport internkontroll – Uppföljning av den interna kontrollen på kommun-
styrelsens förvaltning 2017 

42 Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsens förvaltning 

43 Investering – Bil till stadsvårdslaget 

44 Revidering av detaljplaneprocessen 

45 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kommunala pensionärs- och tillgänglig-
hetsrådet 

46 Meddelanden delegationsbeslut 

47 Meddelanden 

48 Övriga frågor 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 35 
Tema: KKiK resultatredovisning (KS 2018/75) 
Kommundirektör Claes-Urban Boström går översiktligt igenom 
resultaten från Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK).  
 
KKiK är tänkt att vara en temperaturmätare på kommunens kvali-
tet i förhållande till andra kommuner. Syftet med KKiK är att  
- kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den 

service som kommunen tillhandahåller 
- kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommunin-

vånarna 
- använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsut-

vecklingen 
 
Av undersökningen får vi svar på ca 40 mått för att mäta kommu-
nens prestation. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Resultat från KKiK 2017  
  
 
Redovisningen föranleder inga beslut vid dagens samman-
träde. 
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Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 36 
Information – Fördjupad samverkan  
(KS 2016/298) 
Kommundirektören Claes-Urban Boström och ordföranden 
Per Strengbom (S) informerar om att arbetar pågår kring 16-17 
områden. Vartefter de blir färdiga kommer de att lyftas för 
beslut och eventuella avtal för avtalssamverkan att tecknas. 
 
Deltagande i Almedalsveckan även i år. Ambitionen är att då 
kunna presentera färdiga områden för samverkan. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting gör tre fallstudier kring 
samverkan, varav Västra Mälardalen är ett. Övriga två är 
Helsingborgsklustret och Norra Norrlands inland. 
 
En opartisk utredningsman kommer att anlitas för att lösa 
kostnadsfördelningen kring räddningstjänsten. Där är man 
överens om att följa utredningsmannens förslag. 
 
Även kring upphandling diskuteras fördelningstalen mellan 
kommunerna. Där kommer troligen bolagen får ta den större 
andel eftersom det är de som står för största upphandlings-
volymen.  
 
Kommunstyrelsen framför önskemål om att få ett samlat 
material för helheten innan sommaren. 
 

Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Akten 
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§ 37 
Information – Lägesrapport Södergården  
(KS 2018/28) 
Kommundirektören Claes-Urban Boström rapporterar om att 
hyresförhandling med Hyresgästföreningen kommer att ske på 
fredag. Arbete pågår med att få fram faktisk kostnad. 
 
Imorgon kväll sker en slutarapportering i styrgruppen för 
Södergårdens utbyggnad.  
 

Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden/-förvaltningen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 38 
Svar på motion – Utred möjligheten till två-
lärarsystem (KS 2017/473) 
Eva-Carin Sandbom (L) föreslår i en motion att kostnaderna för ett 
tvålärarsystem i Kungsörs samtliga skolor utreds.  
 
Med tvålärarsystem menas oftast att två lärare arbetar tillsammans 
i klassrummet. De planerar, undervisar och har ett gemensamt an-
svar för att lägga upp undervisningen för att eleverna ska utvecklas 
på bästa sätt.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsens beredning. Som ett 
led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden lämnat ett 
yttrande av vilket framgår bl.a. följande: 

- Om man dubblerar undervisande lärare i grundskolan blir kost-
naden ca 40 miljoner kronor per år.  

- Ett tvålärarsystem kan innebära att kringresurser skulle kunna 
minskas, den totala kostnaden för speciallärare, specialpedago-
ger, elevhälsopersonal och elevassistenter för 2017 var drygt 
13 miljoner kronor. 

- Det är enligt skollagen rektors ansvar att ”fördela resurser 
inom enheten efter barn och elevers olika förutsättningar och 
behov” 

- Frågan om tvålärarsystem och hur organisationen kan anpassas 
till de behov som finns är av centralt intresse. Nämnden re-
kommenderar att det tas med i den fortsatta dialogen mellan 
skolledning och barn- och utbildningsnämndens företrädare. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Eva-Carin Sandbom 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-11, § 190 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-01-24, § 5 

 
Beslut Kommunstyrelsen återremitteras till barn- och utbildningsnämn-

den/-förvaltningen för komplettering med mer fakta. 
 
 Ärendet ska tas upp igen vid nästa sammanträde. 
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Akten 
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§ 39 
Utökning av gemensamma överförmyndar-
nämnden för Köping, Arboga och Kungsör 
med Hallstahammar och Surahammar  
(KS 2016/231) 
Förfrågningar om medlemskap i den gemensamma överförmyn-
darnämnden från och med den 1 januari 2019 har kommit in från: 

- kommunfullmäktige i Hallstahammar den 8 juni 2016 och 

- kommunfullmäktige i Surahammar den 9 januari 2018  
 
Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör ställer sig positiv till ansökningarna och en utökning av 
gemensamma nämnden till fem medlemskommuner. 
 
Den gemensamma överförmyndanämnden Köping, Arboga och 
Kungsör startade verksamheten den 1 januari 2015. Kansliet 
bestod initialt av tre handläggare och en assistent. 
 
Kansliet har sedan tillkomsten haft regelbundna träffar med över-
förmyndarverksamheterna i Hallstahammars och Surahammars 
kommuner avseende ett framtida samarbete. Överförmyndarnämn-
den i Surahammar lämnade den 22 juni 2016 med en förfrågan om 
utökat samarbete och senare deltagande i gemensamma nämnden. I 
väntan på ny mandatperiod övertog överförmyndarkansliet i sep-
tember 2017 Surahammars kommuns ärenden genom förvaltnings-
mässig samverkan. Ytterligare en handläggare anställdes till kans-
liet som finansieras av Surahammar. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma överförmyndarnämndens skrivelse 2018-01-10 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner Hallstahammars kommuns och 

Surahammars kommuns ansökningar om medlemskap i gemen-
samma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör. 
 
Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör får i uppdrag att ta fram förslag till nytt reglemente, avtal, 
budget och verksamhetens organisation. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner 
fattar motsvarande beslut. 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Fager (C) 

och Stellan Lund (M) återremiss för att få mer information om 
verksamheten och de konsekvenser det får om nämnden utökas 
med ytterligare två kommuner. Mer underlag önskas kring bl.a. 
ekonomi. 

 
Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet enligt Madelene Fagers 

och Stellan Lunds yrkande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, socialnämndens ekonom, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 40 
Verksamhetsberättelse 2017 för kommun-
styrelsens förvaltning (KS 2018/63) 
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en egen utförligare be-
skrivning av vad verksamheterna ägnat sig åt under det gångna 
året i form av en verksamhetsberättelse.  
 
Dokumentet innehåller bl.a: 
- Viktigare händelser 
- Framtidsperspektiv 
- Ekonomi 
- Personal 
- Jämställdhetsarbete 
- Internkontroll  
- Redovisning av mål och måluppfyllelse 
 
Endast delar av dokumentet kommer att ingå i kommunens 
årsredovisning. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-02-15 
med förslag till Verksamhetsberättelse 2017 

 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsberättelse 2017 för 

kommunstyrelsens förvaltning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Revisorerna (inkl tjänsteskrivelse med bilaga), akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 41 
Rapport internkontroll – Uppföljning av den 
interna kontrollen på kommunstyrelsens 
förvaltning 2017 (KS 2017/62) 
Kommunstyrelsen beslutade i februari om en plan för 2017 års 
internkontroll efter det att förvaltningen gjort en riskanalys. 
 
Förvaltningen har genomfört internkontroll enligt planens elva 
punkter; 
- nio kontrollpunkter som samtliga styrelser och nämnder ska 

kontrollera och  
- därutöver två kontrollpunkter som identifierades genom 

riskanalysen med ett värde på minst tio  
 

För att underlätta den interna kontrollen har: 
- ett nytt rapportpaket tagits fram i Qlickview för att underlätta 

för cheferna att hålla kontroll på PA-uppgifter 
- en programvara Inyett skaffats som känner av om betalningar 

går till svartlistade leverantörer, misstänkta bluffakturor, 
företag som ligger i farozonen för konkurs och stora 
utbetalningar i största allmänhet. 

 
Mot bakgrund av denna uppföljning görs riskanalysen inför 2018 
års internkontrollplan. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse/uppföljning 

2018-02-14 
 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för uppföljningen och lägger den med 

godkännande till handlingarna. 
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§ 42 
Internkontrollplan 2018 för kommunstyrel-
sens förvaltning (KS 2018/67) 
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och 
därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. 
 
Planen har föregåtts av att förvaltningen gjort en riskanalys där 
kontrollmoment definierats och värderats utifrån  
- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och 
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få 
 
Detta resulterar i ett riskvärde. Kontrollmoment med riskvärde på 
tio eller högre samt särskilt utvalda punkter som alla nämnder och 
bolag ska kontrollera tas med i årets interkontrollplan.  
 
För de kontrollmoment som tas med i interkontrollplanen tillförs 
uppgift om  
- hur och när kontroll ska ske 
- vem som ska göra den och  
- vart resultatet ska rapporteras 

 
Beslut Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-02-19 
med bilagor 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att internkontrollen 2018 ska genom-

föras enligt kommunstyrelsens förvaltning förslag. Resultatet 
redovisas till kommunstyrelsen efter årets slut. 

 
  
 Antagen plan för kommunstyrelsen redovisas som KS-handling nr 

9/2018. 
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Socialnämnden, socialnämndens ekonom, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 43 
Investering – Bil till stadsvårdslaget  
(KS 2017/98) 
Socialnämnden föreslår en investering ”Bil till stadsvårdslag”. 
Frågan initierades första gången i socialnämnden i december 2016 
och kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 att bevilja en inves-
tering om maximalt 150 000 kronor för inköp av en begagnad bil. 
 
Förvaltningen har inte lyckats få tag i en någon ändamålsenlig 
begagnad bil till det priset. Den bil arbetslaget fått låna av 
Kungsörs KommunTeknik AB är utdömd av försäkringsbolaget 
efter en olyckshändelse och kommer att lösas in. 
 
Förvaltningen föreslår nu en investering om 200 000 kronor.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2018-01-23, § 6 jämte 
tjänsteskrivelse 2017-12-19 och idéblankett 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 6 
 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner en utökning av tidigare beviljad in-

vestering ”Verksamhetsbil till stadsvårdlaget” från 150 000 till 
200 000 kronor.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Plankommittén, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 44 
Revidering av detaljplaneprocessen  
(KS 2017/351) 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 13 novem-
ber 2017, § 156, att anta framtagen detaljplaneprocess och dele-
gerade beslut om standardutförande till kommunstyrelsen med rätt 
att vidaredelegera. 
 
Under arbetet med den senaste detaljplanen har det upptäckts att 
det behövs vissa korrigeringar i detaljplaneprocessen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  

• Plankommitténs protokoll 2018-01-30, § 4 jämte tjänste-
skrivelse 2018-01-22 och förslag till reviderad process 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar den reviderade detaljplaneprocessen i  
  Kungsör och delegerar beslut om smärre revideringar till kom-

munstyrelsens plangrupp. 
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Marie Norin Junttila, Linda Söder-Jonsson, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 45 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kom-
munala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 
(KS 2016/241) 
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som 
ledamot i det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Marie Norin Junttilas skrivelse 2018-02-15 
 

Beslut Kommunstyrelsen 
 

- entledigar Marie Norin Junttila (S) från uppdraget som leda-
mot i det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet från 
och med den 27 februari 2018 

- väljer Linda Söder Jonsson, Bygatan 17, 736 36 Kungsör, till 
ny ledamot i det kommunala pensionärs- och tillgänglighets-
rådet från och med den 27 februari 2018 och resterande 
mandatperiod. 
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§ 46 
Meddelanden delegationsbeslut 
HR-chefen Anne-Britt Hanson Åkerblom har den 13 februari 
2018, § 1, beslutat anta Riktlinjer och rutin för hantering av krän-
kande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier som har 
samband med diskrimineringsgrunderna. Dnr KS 2018/49 

 

Fritidschef Mikael Nilsson har den 13 februari 2018, § 2 beviljat 
Valskogs Idrottsklubb arrangemangsbidrag med 2 000 kronor för 
julgransplundringen 2018. Dnr KS 2018/30 

 

Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 47 
Meddelanden 

   Beviljade schakttillstånd till: 

• AG Consulting schaktar vid Fredsgatan 15-31 , Kungsör, under 
perioden 2018-01 – 2018-02. Dnr KS 2018/16 

• AG Consulting schaktar vid Sockenvägen och Vallonvägen, 
Valskog, under perioden 2018-01-29 – 2018-02-12.  
Dnr KS 2018/17 

• AG Consulting schaktar vid Torsgatan och Frejgatan 
2018-02-14 -2018-02-20. Dnr KS 2018/43 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat MTR Express 
Sweden AB tillstånd för kameraövervakning av vestibuler och till 
kameraövervakning med frontkameror. Dnr KS 2018/18 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har rekvirerat statsbidrag 2018 för 
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år.  
Dnr KS 2018/23 

 

Länsstyrelsen har den 29 januari 2018 beslutat förordna Thomas 
Göransson som vigselförrättare med skyldighet att förrätta vigsel 
inom Kungsörs kommun. Beslutet gäller längts till och med den 31 
december 2018. Dnr KS 2018/13 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 26 januari 2018 
beslutat om en överenskommelse staten om stöd till jämställdhets-
arbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 2018-
2020. Dnr KS 2018/24 

 
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län: 

•  Uteservering på Casanostra Due under perioden 2018-04-01 – 
2018-10-31. Dnr KS 2018/14 
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• Uppställning av bord för Bröd- och ljusförsäljning till insam-
ling för välgörande ändamål - Kungsörs församling.  
Dnr KS 2018/34 

• Penninginsamling med bössor efter Drottninggatan följande 
dagar: 2018-02-17, 2018-03-09, 2018-03-17, 2018-03-24 och 
2018-11-30 klockan 10.00-14.00 – Kungsörs församling.  
Dnr KS 2018/35 

 

Kännedomskopia av Länsstyrelsens beslut till Per Eriksson – 
Tillstånd till ingrepp i by-/gårdstomt med villkor om arkeologisk 
undersökning i form av schaktningsövervakning inom fastigheten 
Östertibble 1:28, Torpa socken, Kungsörs kommun.  
Dnr KS 2018/29 

 

Protokollsutdrag från: 

• Kommunstyrelsen i Arboga kommun 2018-01-16 § 15 Inbju-
dan till kommunerna Köping, Arboga och Kungsör att delta i 
Kommunutredningens och SKL:s fallstudieprojekt.  
Dnr KS 2018/5 

• Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24, § 4 Rutin register-
kontroll Dnr KS 2017/440 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund 
2017-12-13 § 38-40 Avrapportering internkontrollplan 2017. 
Dnr KS 2017/406 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
2018-01-25, §§ 1-13 

 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida, besvarade av 
tekniska chefen Stig Tördahl:  

• Otillräcklig sandning. Dnr KS 2018/21 

• Plogning och sandning Valskog. Dnr KS 2018/22 

• Lekparken i Valskog behöver en upprustning. Dnr KS 2018/53 
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Undertecknade avtal: 

- Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har tecknat ett avtal 
med 365 Publishing AB - Besöksmagasin (produktion och 
leverans av ett magasin). Dnr KS 2018/15 

- Kommunchef Claes-Urban Boström har tecknat ett samarbets-
avtal mellan Kungsörs kommun och Kungsörs brukshunds-
klubb. Avtalet avser ett år i taget och fortlöper om ingen av 
parterna säger upp det. Dnr KS 2018/33 

 

- Teknisk chef Stig Tördahl har tecknat avtal med Lantmäteriet 
om förrättningsförberedelser. Dnr KS 2018/47 

 

- Näringslivsassistent Lina Ekdahl har tecknat avtal med 
Magnus Lönn, som upplåter utställningen ”Ordsaker” under 
perioden 2018-09-08 – 2018-09-20. Dnr KS 2018/57 

 

- Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat följande avtal: 

• El-material och ljuskällor med Selga Rexel Sverige AB 
under perioden 2018-01-24 – två år framåt.  
Dnr KS 2018/39 

• Förlängning av avtal gällande Ekonomisystem – Visma 
Software AB under tidsperioden 2018-01-01 - 2018-06-30. 
Dnr KS 2018/40 

• Ersättning för kostnader avseende gode män för ensam-
kommande barn och unga med Gemensamma 
överförmyndarnämnden. Tidsperiod: 2018-01-01 – tills 
vidare. Dnr KS 2018/41 

• Ramavtal - Kemtekniska-, hygien-, engångs- och 
städmaterial. Avtalspart: Staples Sweden AB. Avtalstid: 
2018-02-05 - 2020-02-28. Dnr KS 2018/42 

• Förlängning av ramavtal avseende E-faktura. Avtalsperiod:  
2018-01-01 - 2018-12-31. Avtalspart: EVRY AB.  
Dnr KS 2018/50 
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Kommuner och Landstings cirkulär: 
• 17:50 – Information om regler i lag och kollektivavtal om 

bisyssla 
• 17:66 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/ 

 kulturskolorna för kalenderåret 2018 
• 18:02 – Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens 

förhandlingsskyldighet vid tillsättning av lägre chefsbefattning 
• 18:3 – SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänste-

pension 
• 18:04 – Information om extratjänster 

 
Beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§ 48 
Övriga frågor 
Madelene Fager (C) lyfter frågan om konstnärlig utsmyckning av 
nya skolan. Inga medel finns avsatta i nuläget. 
 
Noteras att det finns möjlighet att avsätta medel ur investerings-
budgeten. Barn- och utbildningsnämnden/-förvaltningen förutsätts 
komma med förslag om vad de önskar kring utsmyckningen. 
 
 
 
Med anledning av valåret noteras att  
- företagarfrukosten den 31 maj 2018 ersätts av en valfrukost 

där partierna möter företagarna 
- en valdebatt anordnas den 30 augusti 2018 på Thor Modéen-

teatern. 
 
 
 
Frågorna föranleder inget beslut vid dagens sammanträde. 
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