
 
 Sammanträdesprotokoll  1 (18) 

Sammanträdesdatum 
2013-09-30 

Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2013-09-30 kl. 18.30-19.30 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

    
Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef  
 Johan Sandell, sekreterare 
 Britt Olsson, kommunsekreterare 
  
 
 
Utses att justera 
 
 
 
 
Tid för justering 

Gunilla Aronsson 
Stig Andersson     
 
Kommunhuset 2013-10-03  
kl. 13.00                                              

Underskrifter Paragrafer §108-121 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Johan Sandell 

 
 
Ordförande ……………………………………………. 
 Fredrik Eirasson 
 
 
Justerande …………………………………………………… 
 Gunilla Aronsson                Stig Andersson 
  
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2013-09-30 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-10-03 Datum för anslags 
nedtagande 

2013-10-26 

    
  
  
Förvaringsplats av protokollet  Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Johan Sandell 
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Sammanträdesdatum 
2013-09-30 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 

  

KF § 108/2013    

Meddelanden 
 

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål: 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande: 
 
Anslag från årets början    Anslaget 2013             Återstår 
850 000:-                           371 000:-                    479 000:- 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål  
 
Anslag från årets början      Anslaget 2013          Återstår  
12 738 000:-                         0:-                             12 738 000:- 
 

 
2. Beslut från kommunfullmäktige i Högsby kommun om att godkänna 

införandet av nytt insamlingssystem, KF § 117 
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Sammanträdesdatum 
2013-09-30 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 
Kommunstyrelsen 
 
 

  

KF § 109/2013 Dnr 2013/152 311 

Motion om trafikmiljön vid Lilla Torget i Hultsfred 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Håkan Hermansson, FP, har 2013-09-06 lämnat in en 
motion om trafikmiljön kring Lilla torget i Hultsfred. Motionsställaren anser 
inte att dagens situation är tillfredställande och önskar därför mätningar av 
trafikflödet, att en ombyggnad av korsningen prioriteras i budgeten samt att 
skolpoliser införs. 
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Sammanträdesdatum 
2013-09-30 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 

  

KF § 110/2013 Dnr 2013/21 019 

Fråga till Lars Rosander om jaktskyttebana 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad av Lars Rosander. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Ove Karlsson har 2013-08-22 lämnat in en fråga till 
kommunalrådet Lars Rosander om vad kommunen gör för att möjliggöra en 
framtida jaktskyttebana.  
 
Lars Rosander begärde vid fullmäktiges sammanträde 2013-08-26 att få 
besvara frågan på nästa sammanträde. 
 
På sammanträdet gav Lars Rosander en lägesrapport i frågan. 
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Sammanträdesdatum 
2013-09-30 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Den valda 
Pärmen 
Kommunkansliet 
Socialnämnden 
Personalkontoret 

  

KF § 111/2013 Dnr 2013/142 023 

Val av ny ledamot i socialnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Conny Daag, M till ny ledamot i 
socialnämnden efter Gillis Gustafsson, M. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade § 94/2013-08-26 att entlediga Gillis 
Gustavsson, M från samtliga politiska uppdrag. 
 
Förslag föreligger nu att utse Conny Daag, M till ny ledamot i 
socialnämnden. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 94/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-09-30 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

De valda 
Valnämnden 
Personalkontoret 
Pärmen 
Kommunkansliet 

  

KF § 112/2013 Dnr 2013/142 023 

Val av ny ledamot och ersättare i valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Conny Daag, M till ny ledamot i 
valnämnden efter Gillis Gustafsson, M. Till ny ersättare efter Conny Daag 
utses Åke Bergh, M. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade § 94/2013-08-26 att entlediga Gillis 
Gustavsson, M från samtliga politiska uppdrag. 
 
Förslag föreligger nu att utse Conny Daag, M till ny ledamot i valnämnden. 
Som ny ersättare i valnämnden föreslås Åke Bergh, M. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 94/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-09-30 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Motionsställaren 
Samhällsbyggnadsgruppen 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
 

KF § 113/2013 Dnr 2012/151 019 

Motion om att öka attraktiviteten i Virserums samhälle 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till samhällsbyggnadsgruppen 
att se över alternativ lösning till offentlig toalett i Virserum samt att utifrån 
det svar som samhällsbyggnadsgruppen genom planeringsarkitekt Sara Dolk 
lämnat anse motionen vara besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Alexander Steinvall, Lennart Odengrund och Börje Karlsson, samtliga C, har 
lämnat en motion om att öka attraktiviteten i Virserums samhälle. 
 
I motionen föreslås vissa åtgärder som skulle kunna genomföras. Motionen 
avslutas med att motionärerna yrkar på att Hultsfreds kommun via 
kommunstyrelsen och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 
beaktar och genomför åtgärderna i samverkan med boende, föreningar och 
företag. 
 
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen enligt 
beslut § 93/2012-08-27. Arbetsutskottet remitterade motionen till ÖSK och 
kultur- och fritidskontoret för att i samråd bereda motionen.  
 
Ett svar har nu lämnats med noteringar om respektive ställe i Virserum som 
tas upp i motionen. Svaret inleds med följande:    
”Att öka attraktiviteten i tätorterna är något som kommunen har börjat jobba 
med i och med att den nya Samhällsbyggnadsgruppen bildades. Ett första 
steg i detta arbete är Stadsmiljöprogrammet för Hultsfreds centrum. Ett 
liknande gestaltningsarbete ska påbörjas i Virserum och många av de 
frågeställningarna som tas upp i Centerpartiets motion kommer att lyftas och 
prioriteras i detta arbete.  
 

De åtgärder som kommer att föreslås i stadsmiljöprogrammet kommer att 
prissättas och budgeteras därefter i prioriterad ordning.” 

Yrkande 
Åke Nilsson, KD och Lars Lundgren, C yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beredning 
Kommunfullmäktige § 93/2012  
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 221/2013 
Kommunstyrelsen § 96/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-09-30 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Motionsställaren 
Turism- och informationschefen 

  

KF § 114/2013 Dnr 2013/79 841 

Motion om att målinrikta turismen med nytt och unikt 
varumärke 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad i och med att 
Nils Dacke ses som en viktig del och tillgång i kommunens varumärke samt 
att Nils Dacke framöver ska nyttjas ytterligare inom kommunens 
varumärke.    

Ärendebeskrivning 
Alexander Steinvall, C, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om 
att målinrikta turismen med ett nytt och unikt varumärke. I motionen 
föreslås bland annat att kommunen bättre ska uppmärksamma bondeledaren 
Nils Dackes kopplingar till kommunen i sin marknadsföring. Motionen har 
remitterats till turism- och informationsavdelningen för yttrande vilket följer 
här: 
”Det övergripande målet är att öka turismen i kommunen, oavsett om det 
mäts  i omsättning eller i antal arbetstillfällen. Att varumärket är starkt, 
tydligt och skiljer sig från andra varumärken är oerhört betydelsefullt i detta 
sammanhang.  
 

Nils Dacke är en viktig person för Hultsfreds kommun. Mycket av kultur- 
och naturturismen i bygden knyter an till historien kring denne person, och 
Nils Dacke ska ses som en viktig del i kommunens varumärke ”Du syns och 
hörs i Hultsfred”. Cykelleder som Dacketrampet, Dackegrottan, 
Dackestatyn och vandringsleden vid sjön Hjorten ingår redan i den 
marknadsföring som görs inom turism. 
 

Kommunens varumärke är även en blandning av värden som musik, natur, 
fiske och motorsport. Vad gäller det nya varumärket Småland passar teman 
som ”barn och familj”, ”natur och äventyr” samt ”evenemang” väl in i hur 
Hultsfreds kommun vill profileras för besökare. Bredden i dessa värden gör 
att varumärket måste kunna möta besökare med många olika intressen och 
syften för sin vistelse här. Därför bör Nils Dacke ses som en viktig del och 
tillgång för kommunens varumärke, likväl som musik, fiske och natur, 
istället för som en avskild del av det. Turismen i Hultsfreds kommun bör 
inte målinriktas med Nils Dacke som ett nytt och unikt varumärke.” 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 41/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 160/2013, 222/2013 
Kommunstyrelsen § 97/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-09-30 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Motionsställaren 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
 
 

  

KF § 115/2013 Dnr 2012/71 319 

Motion angående trevligare återvinningsstationer 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad då åtgärder har 
påbörjats för att förbättra den befintliga återvinningsstationen i Virserum för 
att den ska ge ett trevligare intryck. Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
AB har dessutom ordnat ytterligare en återvinningsstation i Virserum som 
kan avlasta den befintliga. 
 
Vad gäller övriga återvinningsstationer beslutar kommunfullmäktige att 
invänta effekterna av det nya insamlingssystemet för avfall. 

Ärendebeskrivning 
Monica Bergh, KD har i april 2012 lämnat en motion om att bygga in 
kommunens återvinningsstationer, för allas trevnad, alternativt undersöka 
möjligheten att flytta återvinningsstationen i Virserum. Motionen har 
remitterats till Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) för 
yttrande. 
 
Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
AB (FTI), som ansvarar för skötsel och städning av stationerna samt 
tömning av behållare. Kommunen har enligt avtal anvisat plats för 
stationerna som godkänts av FTI. FTI betalar enligt avtal en årlig ersättning 
till kommunen för hårdgörande och inhägnad av stationerna, samt underhåll 
av detta. 
 
FTI har efter inbjudan av ÖSK deltagit på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 augusti 2012 och informerat om sin verksamhet och 
sitt ansvar. 
 
Den 22 oktober 2012 hölls ett samråd med FTI om återvinningsstationerna. 
Flera av stationerna, bland annat den i Virserum, besöktes. Förutom 
representant från FTI och ÖSK:s tjänstemän deltog motionären Monica 
Bergh, samt Åke Nilsson från ÖSK:s direktion vid besöken. Möjliga 
förbättringar vid stationerna diskuterades. När det gällde stationen i 
Virserum erbjöd sig FTI att ordna ett plank omkring stationen. 
Planavdelningen bedömde dock att planket skulle förstöra den fina vyn mot 
sjön och tog istället tagit fram ett alternativt förslag. Förslaget går ut på att 
återvinningsstationens containrar flyttas närmare järnvägen och placeras på 
ett prydligare sätt.  
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Sammanträdesdatum 
2013-09-30 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 
Under våren 2013 har containrarna på prov placerats enligt 
planavdelningens förslag. 
 
Den 30 maj 2013 hölls ett möte på återvinningsstationen med ÖSK, FTI, 
planavdelningen samt Monica Bergh. Vid mötet framkom att Monica har 
diskuterat med många Virserumsbor och bedömningen är att 
återvinningsstationen har blivit bättre än tidigare. Ännu bättre skulle det bli 
om antalet containrar kunde minskas. Tätare tömningsintervall är enligt FTI 
inte genomförbart. 
 
Vid mötet bestämdes istället att FTI söker bygglov på två alternativa platser 
("Nya Torget" samt på grusplanen bredvid Smålandsmjärden på fastigheten 
Virserum 8:1) för att om möjligt ordna en kompletterande 
återvinningsstation som kan avlasta den befintliga, och därigenom minska 
antalet containrar där. 
 
Det bestämdes även att den nya placeringen av containrar vid den befintliga 
återvinningsstationen görs permanent och att ytan där containrarna står 
asfalteras av ÖSK. Platsen för containrarna kommer sedan att markeras av 
FTI så att de alltid ställs tillbaka på samma plats. 

Yrkande 
Åke Nilsson, KD och Lars Lundgren, C yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 38/2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 119/2012, 220/2013 
Kommunstyrelsen § 98/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-09-30 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Campus Hultsfred 
Revisionen 
 
 

  

KF § 116/2013 Dnr 2013/100 007 

Avskaffande av styrgrupp för Campus Hultsfred 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att styrgruppen för Campus Hultsfred 
avskaffas.   

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en granskning av 
Campus Hultsfred. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna 
granskningsplanen. 
 
Rapporten lämnades till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd.  
 
Arbetsutskottet beslutade § 168/2013-05-28 att ge campuschef Pär Kågefors 
i uppdrag att återkomma med yttrande över granskningen. 
 
Campuschefen har nu lämnat ett yttrande med kommentarer och åtgärder 
vilket kommunstyrelsen beslutade att översända till revisionen § 93/2013-
09-10. Yttrandet föreslår bland annat att då en utvecklingsgrupp tillsatts 
2012 kan Campus styrgrupp avskaffas. Denna tillsattes av 
kommunfullmäktige § 69/2007-08-27 varför beslut om avskaffande måste 
beslutas i kommunfullmäktige. 
 
Verksamheterna, däribland även Campus, redogör numera för strategikarta, 
mål, målnivåer och resultat genom balanserade styrkort.    

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 168/2013, 218/2013  
Kommunstyrelsen § 93/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-09-30 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Personalkontoret 
Överförmyndare i Samverkan 
Överförmyndaren 
 

  

KF § 117/2013 Dnr 2013/140 109 

Höjning av årsarvodet till överförmyndaren 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att höja årsarvodet till överförmyndaren från 
1000 kronor till 22 250 kronor per år. Detta beslut gäller från 2013-07-01. 
 
Arvodet uppräknas årligen enligt sedvanlig uppräkning utifrån den 
genomsnittliga lönehöjningen för kommunens anställda.  

Ärendebeskrivning 
Överförmyndaren har idag ett fast arvode på 1000 kronor per år och 
därutöver sammanträdesarvode. Då överförmyndaren tidigare var anställd 
inom ”Överförmyndare i samverkan” kunde en del av uppdraget skötas 
genom anställningen. Numera har överförmyndaren slutat sin anställning 
som tjänsteman inom ”Överförmyndare i samverkan” och har därför 
önskemål om ett högre arvode med anledning av det ansvar och arbete som 
det innebär att vara överförmyndare. 
 
Utifrån tidigare arvode för uppdraget som ordförande i 
överförmyndarnämnden, innan nämnden upphörde, kan ett rimligt arvode 
vara 22 250 kronor. Utöver arvodet utbetalas även sammanträdesarvode i 
sedvanlig ordning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade enligt § 100/2013-09-10 att ge arbetsutskottet i 
uppdrag att även se över överförmyndarens ersättares arbetsuppgifter och 
arvode. 
 
Vidare ska en översyn av samtliga arvoden påbörjas så att ett 
tjänstemannaförslag till arvoden kan presenteras för partigrupperna så snart 
beslut om den politiska organisationen från och med 2014 tagits.   

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 233/2013 
Kommunstyrelsen § 100/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-09-30 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Ekonomikontoret 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Informationsstrategen 
 

  

KF § 118/2013 Dnr 2013/141 406 

Ny taxa för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhetsområden enligt miljöbalken 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen taxa för miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken (1988:808) för 
ikraftträdande 1 januari 2014.  
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att tidigare antagna taxa enligt beslut i 
kommunfullmäktige § 129/2010-12-20 upphör att gälla vid samma tidpunkt 
som ovan. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämndens taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken antogs i nämnden§ 125/2010-11-11 och fastställdes i 
kommunfullmäktige § 129/2010-12-20. 
 
Med anledning av vissa förändringar i lagstiftningen finns det behov av att 
uppdatera taxan vad avser t ex verksamhetskoder. Då samarbete mellan 
miljö- och byggnadskontoret i Hultsfreds kommun och miljö- och 
byggförvaltningen i Vimmerby kommun inletts har även taxan anpassats 
med avsikt att taxorna i de båda kommunerna ska harmoniseras.  
 
Ett motsvarande taxeförslag kommer att presenteras i Vimmerbys miljö- och 
byggnämnd med samma förslag till beslut. 
 
Miljö- och byggnadskontoret kommenterar att vissa paragrafer i taxan som 
beror på lokala ordningsföreskrifter och renhållningsordningar skiljer sig 
mellan kommunerna. Arbete pågår dock för att dessa skillnader ska minska 
på sikt och när del lokala bestämmelserna förändras kommer även taxan att 
kräva uppdatering.   

Beredning 
Miljö- och byggnadsnämnden § 54/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 231/2013 
Kommunstyrelsen § 102/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-09-30 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Utvecklingskontoret 
Informationsstrategen 
 

  

KF § 119/2013 Dnr 2013/145 619 

Plan för skola-arbetsliv 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med förslaget från barn- och 
utbildningsnämnden anta den reviderade handlingsplanen skola-arbetsliv. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog § 110/2010-11-29 en plan för skola- 
arbetslivskontakter 2010-2012. Den planen har upphört att gälla och förslag 
på en ny har arbetats fram. 
 
En arbetsgrupp bestående av Margaretha Helander, utvecklingskontoret, 
Joakim Sigurdsson, Hultsfreds gymnasium, Henning Hägemann Schencke, 
grundskola och Lennart Eklund, barn- och utbildningsnämnden, har arbetat 
fram en ny handlingsplan. En ny handlingsplan krävdes då skolan har fått 
nya styrdokument som stödjer arbetet kring entreprenörskap och ställer 
motsvarande krav. 
 
Målsättningen är att skapa en handlingsplan som är tydligt kopplad till 
styrdokumenten samt tydligt visar vem som ska göra vad och som lätt kan 
förankras på enheterna. Dessutom vill arbetsgruppen poängtera vikten av 
entreprenörskap vid måluppfyllelsen. Handlingsplanen är utformad så att 
arbetet fortsätter även vid byte av ansvariga eller personal. 
 
Planen har presenterats vid barn- och utbildningsnämndens möten 
2013-05-22 och 2013-08-21. Däremellan har även nämndens arbetsutskott 
haft ärendet uppe 2013-08-12 för kompletteringar och ytterligare revidering. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 98/2013-08-21 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta den reviderade handlingsplanen för skola-
arbetsliv.   

Beredning 
Barn- och utbildningsnämnden § 98/2013 
Kommunstyrelsen § 101/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-09-30 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Skolhälsovården 
Kommunarkivet 
 
 

  

KF § 120/2013 Dnr 2013/137 624 

Överlämnande av skolhälsovårdsjournaler i original 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlämnandet av 
skolhälsovårdsjournaler i original enligt förteckning för läsåret 2012-2013. 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut av kommunfullmäktige § 93/2008-10-27 får överlämnande av 
skolhälsovårdsjournaler i original ske till annan myndighet under 
förutsättning att samtycke från vårdnadshavare/elev som uppnått sådan 
mognad att hon/han kan ta ställning ensam eller tillsammans med 
vårdnadshavare har inhämtats. Överlämnande av skolhälsovårdsjournaler 
gäller endast för upprättade journaler och beslut måste fattas årligen vid det 
tillfälle överlämnande ska ske, t ex inför skolstart. 
 
Förteckningen över utlämnande skolhälsovårdsjournalet för läsåret 2012-
2013 gäller 77 journaler för elever som flyttat utanför kommunen under 
läsåret.   

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2013 
Kommunstyrelsen § 99/2013 
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KF § 121/2013    

Rapport från Regionförbundets verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C svarar på en tidigare fråga från fullmäktigeledamoten 
Ove Karlsson, S om regionförbundets stöd till ”Iron Man” i Kalmar. Enligt 
svaret är det inte själva sportarrangemanget som stöds utan de 
kringaktiviteter som sker för öka turistnäringens nytta av arrangemanget. 
 
Speedway-GP i Målilla har i dagsläget inte motsvarande kringaktiviteter 
som motiverar stöd från förbundet. 
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 
        
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Lars Rosander, C  X       

2 Mattias Wärnsberg, S  X       

3 Åke Nilsson, KD  X       

4 Per-Inge Pettersson, C  X       

5 Carola Nilsson, S  X       

6 Lennart Beijer, V  X       

7 Gunilla Aronsson, C  X       

8 Jonny Bengtsson, S  X       

9 Åke Bergh, M   X       

10 Lennart Davidsson, KD  X       

11 Gunilla Abrahamsson, S Ingegerd Alatalo, S X       

12 Ulf Larsson, C  X       

13 Konny Bogren, S  X       

14 Sievert Andersson, M Sture Persson, M X       

15 Pia Rydh, V Anna Westerlund, V X       

16 Carina Littorin, MP - - -       

17 Tomas Söreling, S  Tommy Aronsson, S X       

18 Anders Andersson, KD  X       

19 Ove Karlsson, S  X       

20 Pär Edgren, M  X       

21 Agneta Bergman, S  X       

22 Mats Fransson, C  X       

23 Dennis Larsson, S  X       

24 Monica Bergh, KD  X       

25 Tommy Ejnarsson, V  X       
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA   
              
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

26 Sofie Lagergren, C Alexander Steinvall 
Svensson, C 

X       

27 Agneta Malmqvist, S  X       

28 Gunvor Nilsson, M  X       

29 Lars Lundgren, C  X       

30 Tommy Rälg, S Sylve Rydén, S X       

31 Runa Petersson, KD Christian Nytorpet, KD X       

32 Torben Lundholm, MP  X       

33 Fredrik Eirasson, C  X       

34 Rosie Folkesson, S  X       

35 Patrik Hag, S Ingbert Andersson, S X       

36 Börje Karlsson, C Lennart Odengrund, C X       

37 Eva Svedberg, S  X       

38 Stig Andersson, S  X       

39 Göran Berglund   X       

40 Magnus Rydlund, V  X       

41 Tommy Johansson, C  X       

42 Anita Bergh, M  X       

43 Conny Daag, M  X       

44 Niclas Mobelius, C  X       

45 Håkan Hermansson, FP  X       

Närvarande                    44/45   
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