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Plats och tid

Kommunkontoret, kl. 17.00 – 19.00
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Jan-Evert Halldin (s)
Eva Bertilsson-Styvén (s)
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Bengt-Olof Karlsson (kd)
Gösta Andersson (sb)
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Kommunchef Ingemar Karlsson
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Östen Tornéus (mp) ej tjg ers
Emilio Cotroneo (v) ej tjg ers
Mats Simonsson (kd) ej tjg ers
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KAPITALTÄCKNINGSGARANTI AVSEENDE WALLHAMNBOLAGEN AB
Ärendebeskrivning
Undertecknad har fått i uppdrag att formulera förslag till kapitaltäckningsgaranti för
Wallhamnbolagen AB.
På en kommun vilar ett stort ansvar gentemot sin omgivning. Den allmänna uppfattningen är
nog att kommunen egentligen har det reella ansvaret för ett kommunalt bolag även om det
inte är formellt nedtecknat.
Tjörns kommun har uppfattningen att bolaget måste kunna göra rätt för sig gentemot
borgenärer även i händelse av sviktande ekonomi. För att tydliggöra detta formellt kan
kommunen besluta om kapitaltäckningsgaranti (garanti av aktiekapitalet). Detta innebär att
kommunen, om det egna kapitalet efter förlust skulle understiga aktiekapitalet (10 Mkr),
får tillskjuta mellanskillnaden upp till 10 Mkr. För närvarande (2000-12-31) uppgår fritt
eget kapital till ca 12,8 Mkr. Således skulle garantin inträda först efter en ackumulerad
förlust överstigande 12,8 Mkr fr o m 2001.
Föreligger Ekonomichef Rune Ohlssons tjänsteskrivelse 2001-03-28.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-03-29, § 28.
Yrkanden
Birgitta Adolfsson (fpl) yrkade avslag.
Eva Bertilsson-Styvén yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt Eva
Bertilsson-Styvéns förslag, d v s bifall till arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Tjörns kommun lämnar kapitaltäckningsgaranti till Wallhamnbolagen AB innebärande att
aktiekapitalet (10 Mkr ) garanteras. Skulle det egna kapitalet komma
att understiga aktiekapitalet tillskjuts mellanskillnaden upp till 10 Mkr. Beslutet gäller 2001
till 2006.
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DELÄGANDE I VÄSTFEM AB
Ärendebeskrivning
Tjörns kommun medverkar på olika sätt för att utveckla och förädla sill- och fiskprodukter
för den berörda företagsamheten inom kommunen.
Sedan några månader tillbaka har Tjörns kommun, Sveriges Västkustfiskares
Centralorganisation, Konservindustrin på Klädesholmen samt Chalmers Tekniska
Högskola, Institutionen för livsmedelsvetenskap – Functional Foods – diskuterat
samarbete kring förädling av sill- och fiskprodukter. Functional Foods är livsmedel med ett
vetenskapligt dokumenterat mervärde i form av positiv effekt på hälsa och välbefinnande.
Sillen är en sådan livsmedelsprodukt.
För att på ett kraftfullt sätt medverka till en positiv utveckling för branschen är det
kommunens avsikt att bli delägare i bolaget VästFem AB. Bolaget skall vara en
professionell plattform för förädling av sill- och fiskråvara. Verksamheten skall bilda en
brygga mellan tillämpad forskning och industriell utveckling.
Bakgrund
På initiativ av Sveriges Västkustfiskares Centralförbund, SVC, skapades ett projekt,
benämnt Alfa. Syftet med projektet var att genom samverkan mellan fiskare,
beredningsindustri och forskare skapa ett bredare utbud av produkter baserade på
svenskfångad sill. Projektet finansierades av bland annat i VästFem delägande företag,
Fiskeriverket, Länsstyrelsen och Bohuslandstinget. Som en följd av projektet Alfa
skapades bolaget VästFem AB. Tanken med detta bolag är att det skall fungera som
plantskola och tillsammans med beredningsindustrin fortlöpande sätta nyutvecklade
produkter på marknaden. Projektet Alfa tillförde branschen nya sillfärsprodukter som
bemötts med stort intresse.
Bolagets verksamhetsidé
VästFem skall utveckla och förädla sill- och fiskprodukter. Förädlingsarbetet skall innefatta
såväl teknisk utveckling vad gäller produkt, process och förpackning, som förberedande
marknadsundersökningar och testförsäljningar. Avsikten med verksamheten är att föra nya
produkter ett steg närmare marknadsacceptans och till en förädlingsnivå där normal
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN

Kommunstyrelsen

2001-04-05
5
riskfinansiering kan erhållas. Verksamheten skall således bilda brygga mellan tillämpad
forskning och industriell utveckling.

Ett av målen med VästFem´s verksamhet är att näringslivet utvecklas inom Sveriges
Västkustfiskares verksamhetsområde. Bolaget kommer således att utgöra en för
fiskbranschen gemensam och professionell plattform för förädling av sill- och fiskråvara.
Genom årliga serviceavgifter och engagemang i styrelsearbetet garanterar delägarna till
VästFem en långsiktig uthållighet.
Föreligger kommunchefens tjänsteskrivelse 2001-03-29.
I särskilt PM beskrivs bolagets verksamhetsidé, nuvarande ägare, nya delägare,
aktiefördelning, verksamhetsområde, bolagets säte, styrelsen, administration, löpande
finansiering, aktieägaravtal och bolagsordning.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-03-29, § 27.
Yrkanden
Birgitta Adolfsson (fpl) och Bo Bertelsen (ka) yrkade avslag.
Eva Bertilsson-Styvén yrkade bifall till Arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på avslagsyrkandet och arbetsutskottets förslag och fann
att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutade sedan om att som första att-sats lägga till följande:
”under förutsättning att samsyn kan skapas kring verksamhetens inriktning med ingående
parter gäller nedanstående beslut”
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att

under förutsättning att samsyn kan skapas kring verksamhetens inriktning med
ingående parter gäller nedanstående beslut:

att

Tjörns kommun skall genom ett delägarskap i VästFem AB verkar för att
fiskenäringen inom kommunen utvecklas på ett intressant sätt i framtiden,

att

Tjörns kommun blir delägare i ”nya” VästFem AB och erlägger 400 tkr för
delägarskap,

att

Tjörns kommun skall äga minst 26 % av bolagets aktier,

att

kommunens delägarskap finansieras genom ett extra investeringsanslag på
400 tkr i 2001 års investeringsbudget,

att

Tjörns kommun utser kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att utgöra
två av styrelsens sex ledamöter, samt

att

i övrigt uppdra åt kommunstyrelsen att fatta erforderliga beslut för kommunens
engagemang i bolaget VästFem AB.

____________________
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FÖRSÄLJNING AV NÖTSÄTER 1:329 (ATELJÉERNA NORDISKA
AKVARELLMUSEET.
Ärendebeskrivning
Kommunen tecknade 1998-12-29 avtal med Insamlingsstiftelsen Nordiska
Akvarellmuseet, om uppförande av museibyggnad i Skärhamn.
Museet svarar för finansiering av byggnaden exkl ett kommunalt bidrag på 8,8 miljoner
kronor och kommunen svarar för tomtmark, VA-anslutningar m m. Kostnader för
iordningställande av mark utanför museets fastighet åvilar kommunen.
Av praktiska skäl har alla arbeten upphandlats i ett sammanhang på det sätt kommunen
beslutat bl a i samband med anlitande av projektledare.
Projektet är nu i allt väsentligt avslutat och totalkostnaden är ganska exakt 56 miljoner
kronor. De kostnader som kommunen ska svara för och som bokförts på projektet är 1
192 433 kronor.
Tjänsteskrivelse nr 2, 2001-03-07, i ärendet, från Olof Olsson föreligger.
Denna försäljning avser Nötsäter 1:329, ateljéerna med tillhörande mark som föreslås
försäljas för 3 miljoner kronor.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-03-29, § 35.
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet bordläggs.

____________________
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ÖVERLÅTELSE ENLIGT 5 KAP FBL - AKVARELLMUSEET – AVSLUTNING
AV PROJEKTET,
Ärendebeskrivning
Kommunen tecknade 1998-12-29 avtal med Insamlingsstiftelsen Nordiska
Akvarellmuseet, om uppförande av museibyggnad i Skärhamn.
Museet svarar för finansiering av byggnaden exkl ett kommunalt bidrag på 8,8 miljoner
kronor och kommunen svarar för tomtmark, VA-anslutningar m m. Kostnader för
iordningställande av mark utanför museets fastighet åvilar kommunen.
Av praktiska skäl har alla arbeten upphandlats i ett sammanhang på det sätt kommunen
beslutat bl a i samband med anlitande av projektledare.
Projektet är nu i allt väsentligt avslutat och totalkostnaden är ganska exakt 56 miljoner
kronor. De kostnader som kommunen ska svara för och som bokförts på projektet är 1
192 433 kronor.
Museet framför följande 2000-12-18:
1. Finplanering och utrustning framför tomten kompletteras till en beräknad kostnad av
560 000 kronor.
2. Kommunen bidrar till bro över till Bockholmen och brygga längs museibyggnaden med
500 000 kronor.
3. Ersättning med 543 000 kronor för extra grundläggningskostnader.
Tjänsteskrivelse från Olof Olsson föreligger.
Försäljningen av akvarellmuseet sker i två etapper varav denna paragraf avser överlåtelse
enligt 5 kap FBL av Akvarellmuseet med tillhörande kvartersmark för 44,2 Mkr.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-03-29, § 34.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att

utföra arbeten enligt punkt 1 (finplanering och utrustning av kommunens tomtmark
framför museet till en kostnad av 500 tkr),

att

ersätta stiftelsen med 500 tkr som utgör delar av kostnader för åtgärder enligt
punkterna 2 och 3. Kommunens kostnader avser de åtgärder som är belägna på
kommunal mark – delar av bron till Bockholmen samt delar av den extra
grundläggningen,

att

för finansiering av tillkommande investeringskostnader i kommunala
markanläggningar enligt ovanstående ”att-satser” tillföra kontot ”oförutsett,
lokalombyggnader m m 500 tkr+500 tkr, samt

att

i ram tillföra 90 tkr i kapitalkostnader till kontot grönytor/allmänplatsmark,
Tekniska förvaltningen.

____________________
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FÖRSÄLJNING AV MARK SVANVIK 1:26.
Ärendebeskrivning
Köpeavtal har upprättats mellan Tjörns kommun och AB Grundsten där kommunen säljer
ca 2000 kvadratmeter mark till Grundstenen AB. Priset är 140 kr/kvm.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-03-29, § 42.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Tjörns kommun säljer del av Svanvik 1:26 till AB Grundsten enligt villkor i upprättat
köpeavtal.
Köpehandlingarna undertecknas av kommunalrådet Jan-Evert Halldin och kommunchefen
Ingemar Karlsson.

____________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN

Kommunstyrelsen

2001-04-05

KS § 58

Dnr 01.065-253

11

H 01:058

MARKFÖRSÄLJNING DEL AV DYRÖN 1:21
Ärendebeskrivning
Kommunen säljer ca 1000 kvadratmeter mark från sin fastigheten Dyrön 1:21 till Mats Plåt
& Fastighetsservice. Pris 75 kr/kvm.
Köpeavtal har upprättats.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-03-29. § 41.
Kommunstyrelsens beslut:
Undersöka möjligheterna att erbjuda vadbinderiet plats för 2 sjöbodar på aktuell
industrimark.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Tjörns kommun säljer del av fastigheten Dyrön 1:21 till Mats Plåt & Fastighetsservice
enligt villkor i upprättat köpeavtal.
Kommunchefen Ingemar Karlsson och kommunalrådet Jan-Evert Halldin undertecknar
köpehandlingarna för Tjörns kommuns räkning.
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN

Kommunstyrelsen

2001-04-05

KS § 59

12

Dnr 01.081-042

TJÖRNS BOSTADS AB - ALTERNATIV
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Rune Ohlsson redovisar olika alternativa handlingsvägar avseende Tjörns
Bostads AB. Huvudalternativet grundas på att bostadsbolaget är kvar i kommunens ägo
men även försäljningsalternativ belyses.
Bakgrund
Bostadsbolagets ekonomiska situation har varit föremål för diskussion under flera år p g a
bl a negativa resultat. Det egna kapitalet har minskat till 2.971 kkr vilket är lika med
aktiekapitalet. Således finns inte något fritt eget kapital.
Tjörns kommun har vid två tillfällen och senast i kommunfullmäktige 1998-12-17 beslutat
om kapitaltäckningsgaranti för bolaget. Under senare år har kommunen tillskjutit totalt
5.324 kkr varav 1.037 under 2000.
Bolaget räknar med att resultatnivån med nuvarande förutsättningar ligger på ca –1.0
mkr/år. Dessutom behöver avskrivningsmetoden ändras vilket innebär en negativ
resultatpåverkan motsvarande ca 2,6 mkr/år jämfört med år 2000.
Några fakta om Tjörns Bostads AB
2000-12-31 utan åtgärd
mkr
Anläggningstillgångar 286,1
Omsättningstillgångar 6,4
Summa tillgångar

292,5

Skulder
Eget kapital
Summa skulder/ Ek

289,5
3,0
292,5

Soliditet enligt ovan = 1%
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En värdering av bolagets fastighetsbestånd har genomförts. Värderingen visar ett
nedskrivningsbehov netto i bolagets ”allmänna bostäder” på ca 16 mkr.
Redovisningsmässigt fordras dock såväl ned- som uppskrivning och härigenom blir
nettonedskrivningen 18,5 mkr. Marknadsvärderingen av bolagets ”sociala bostäder”
beaktas inte eftersom hyresintäkterna är garanterade av Tjörns kommun.
Resultatnivå ca – 1mkr/år
Ytterligare avskrivningsbehov ca 1,6 mkr
Ytterligare underhållsbehov ca 0,4 mkr
För att klara ovanstående fordras en resultatförbättring på ca 3 mkr per år. Detta kan
åstadkommas genom en skuldminskning för bolaget motsvarande 50 mkr. Minskade
räntekostnader skulle ge i storleksordningen det erfordrade beloppet.
Tillskott till bolaget
Mot denna bakgrund har frågan om en långsiktig åtgärd från ägaren – Tjörns kommun
aktualiserats.
Nedan presenteras förslag på åtgärd vars syfte är att långsiktigt säkra bostadsbolagets
ekonomiska ställning och därmed ge förutsättningar för bolaget att bli en offensiv aktör på
Tjörns bostadsmarknad. En stärkt finansiell ställning innebär också att bolaget inte behöver
bli ”ifrågasatt” vid upplåning och i övriga finansiella situationer.
1. Bolaget genomför en nettonedskrivning av anläggningstillgångar på 18,5 mkr per 200012-31.
2. Bolaget ökar de årliga avskrivningarna till ca 4 mkr fr o m 2002.
3. Tjörns kommun lämnar ett villkorat aktieägartillskott till bolaget på 50 mkr per 200012-31. Tillskottet lämnas i form av revers som löper ränte- och amorteringsfri t o m
2001.
4. Tjörns kommun lämnar fortsatt kapitaltäckningsgaranti under 2001.
5. Från och med 2002 löser Tjörns kommun reversen genom att frigöra bolaget från
skulder motsvarande 50 mkr.
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Ekonomiska effekter för Tjörns Bostads AB

Mkr

2000-12-31
utan åtgärd

2000-12-31
efter
tillskott

2002
efter
minskning
av lån

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

286,1
6,4
292,5

267,6
56,4
324,0

267,6
6,4
274,0

Skulder
Eget kapital
Summa skulder/ Ek

289,5
3,0
292,5

289,5
34,5
324,0

239,5
34,5
274,0

Soliditet enligt ovan =

1%

10,6%

12,6%

Beräknad resultatnivå +/- 0 beaktat ökade avskrivningar och ökat underhåll.

Ekonomiska effekter för Tjörns kommun
Resultatet för 2000 påverkas negativt med 18,5 mkr. Frågeställningen kring balanskravet
och dess hantering beskrivs i särskild handling. Soliditeten sänks med ca sex
procentenheter från ca 44% till ca 38 % (beräknat exkl akvarellmuseet). Resultatet
påverkas negativt, förutom 2000 enligt ovan, med ca 1,5 mkr per år fr o m 2002. Ränta på
50 mkr innebär ungefär 2,5 mkr. Från detta avgår tillskott som annars måste lämnas med
ca 1 mkr.
Möjligheter till försäljning av bolaget alternativt att bolaget säljer vissa fastigheter
Försäljning av hela bolaget har diskuterats och frågeställningen är också aktuell just nu.
Förutom själva försäljningspriset eller det ekonomiska resultatet av själva försäljningen är
det framförallt två saker som bör beaktas. Dels är det kommunens
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roll på den lokala bostadsmarknaden dels nuvarande och framtida risktagande. En
försäljning innebär att kommunen inte får samma inflytande över bostadsmarknaden.
Kommunen slipper dock det risktagande som ett ägande av detta slag innebär.
För närvarande skulle en försäljning med största sannolikhet innebära behov av tillskott
motsvarande nedskrivningsbehovet i bolaget. Det verkliga beloppet kan dock enbart bli
känt efter ett anbudsförfarande eller liknande. ”Priset” på bolaget kommer sannolikt att
variera mellan intressenter beroende på vilka möjligheter som ses, hur väl beståndet passar
ihop med köparens tidigare innehav etc.
Ett alternativ vid försäljning är att kommunen först köper bolagets ”sociala” bostäder för
bokfört värde.
Skall målen med stärkt finansiell ställning, möjligheten att agera på marknaden mm
uppfyllas påverkas tillskottsbehovet inte av resonemanget ovan. Resultatprognosen för
bolaget förändras inte av att kommunen köper de sociala bostäderna eftersom bolaget
redan i dag är garanterat självkostnadstäckning.
Ett tillskott till bolaget före en försäljning höjer bolagets värde med motsvarande belopp
oavsett köpare och köparens eventuella planer.
Försäljning av vissa av bolagets fastigheter har också diskuterats. En försäljning av
fastigheter med realisationsvinst kan ge bolaget stärkt soliditet (om uppskrivning ej skett
innan) eller återbetalas till kommunen. Försäljning av de fastigheter som ger realisationsvinst
innebär i de flesta fall ett försämrat resultatläge för bolaget.
Totalt sett finns åtminstone tre möjliga handlingsvägar där alternativ 1 innebär att
verksamheten behålls inom kommunkoncernen. Alternativen 2 och 3 innebär att
bostadsbeståndet helt eller delvis säljs till extern intressent
1. Villkorat aktieägartillskott lämnas till bolaget på 50 mkr. Nedskrivning av
anläggningstillgångar i bolaget sker med 18,5 mkr. Detta alternativ kan kompletteras
med ett uppdrag till bolaget att sälja fastigheter som förväntas ge realisationsvinster för
att förstärka soliditeten eller återbetala till kommunen. Möjligheten att uppnå
realisationsvinster är dock begränsad eftersom nettonedskrivningen på 18,5 innehåller
såväl nedskrivningar som uppskrivningar.
2. Försäljning av bolaget inklusive ”sociala” bostäder. Tillskottsbehovet blir känt först
efter anbudsförfarande och förhandling . Tillskottsbehovet är helt avhängigt av
köparens avkastningskrav på de sociala fastigheterna.
3. Försäljning av bolaget exklusive ”sociala ”bostäder. Tillskottsbehovet blir känt först
efter anbudsförfarande och förhandling .
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Utgångspunkten för nedanstående förslag är att bostadsbolaget skall vara kvar i
kommunens ägo för att ge förutsättningar för kommunen att vara en aktör på Tjörns
bostadsmarknad.
Genomförs detta kan bolaget ändå försäljas vid senare tillfälle om så önskas. Det tillskott
som lämnas till bolaget ökar bolagets värde med motsvarande belopp.
Förslag till beslut:
För att korrigera balansräkningen och samtidigt stärka bolagets finansiella ställning lämnas
ett tillskott till bolaget samtidigt som en nedskrivning genomförs enligt alternativ 1.
Yrkanden
1. Birgitta Adolfsson (fpl) yrkade avslag.
2. Lars Öfverström (m) yrkade: ”Familjeboendet och äldreboendet redovisas separat.
Kommunen övertar ansvaret för äldreboendet till bokfört värde, vilket beräknats till
cirka 16 miljoner kronor. TBAB undersöker möjligheterna att omvandla befintliga
hyresrätter i Höviksnäs och Rytterholmen till bostadsrätter. På sikt bör även resterande
hyresrätter omvandlas till bostadsrätter eller avyttras med minsta möjliga förlust.”
3. Eva Bertilsson-Styvén (s) yrkade bifall till föreliggande förslag med tillägget;
”Bostadsbolagets styrelse får i uppdrag att komma med förslag till ägarna om hur
TBAB efter rekonstruktionen ska hantera sin roll som aktör på Tjörns
bostadsmarknad”.
Propositionsordning
1. Birgitta Adolfssons (fpl) avslagsyrkande mot Eva Bertilsson-Styvéns bifallsyrkande
enligt punkt 3.
2. Det yrkande som vinner mot Lars Öfverströms yrkande enligt punkt 2.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på Birgitta Adolfssons yrkande enligt punkt 1 och
Eva Bertilsson-Styvéns yrkande enligt punkt 3 och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt
Eva Bertilsson-Styvéns yrkande.
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Ordföranden ställde sedan proposition på Eva Bertilsson-Styvéns yrkande enligt punkt 3
och Lars Öfverströms yrkande enligt punkt 2 och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt
Eva Bertilsson-Styvéns yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
För att korrigera balansräkningen och samtidigt stärka bolagets finansiella ställning lämnas
ett tillskott till bolaget samtidigt som en nedskrivning genomförs enligt alternativ 1.
”Bostadsbolagets styrelse får i uppdrag att komma med förslag till ägarna om hur TBAB
efter rekonstruktionen ska hantera sin roll som aktör på Tjörns bostadsmarknad”.

____________________
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Dnr 01.079-042

KONSEKVENSBESKRIVNINGAR OCH FÖR KOMMUNSTYRELSENS
VERKSAMHET ÅREN 2002 OCH 2003-2004 SAMT PROGNOS 2/2001
Ärendebeskrivning
Kommunchefen presenterar kommunledningskontorets konsekvensbeskrivningar för år
2002 och 2003-2004.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-03-29, § 49.
Kommunstyrelsens beslut:
Konsekvensbeskrivningarna och prognosen noterades.
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Dnr 01.040-111

REPRESENTANTER TILL RISKHANTERINGSGRUPPEN
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 010222, § 16 att representanter till
riskhanteringsgruppen skall utses vid extra sammanträde med kommunstyrelsen den 12
mars.
Kommunstyrelsens beslut:
Lars Öfverström (m)
Namn på övriga, 2 st , kommer vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 april.
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Dnr 01.040-111

REPRESENTANTER I AVFALLSGRUPPEN
Kommunstyrelsens beslut:
Följande väljs:
Chris Ramberg (fpl)
Inga Olsson (c)
Övriga namn på representanter lämnas till kommunstyrelsens sammanträde den 19
april.
KS representant ska vara sammankallande sammankallande.

____________________
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