
 
 Sammanträdesprotokoll  1 (19) 

Sammanträdesdatum 
2014-05-26 

Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2014-05-26 kl. 18.30-19.55 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 

   
    
Övriga deltagande Johan Sandell, sekreterare  
 Britt Olsson, kommunsekreterare 
 Lars Gjörloff, utvecklingschef § 73 
 Helena Grybäck Svensson, förbundsdirektör § 73 
 Sara Dolk, stadsarkitekt § 73 
 Malin Strömmert, ”Leva Livet” § 74 
 Linda Thörn, ”Leva Livet” § 74 
 
Utses att justera 
 
 
 
 
Tid för justering 

Torben Lundholm 
Agneta Malmqvist 
     
Kommunhuset 2014-05-28  
kl. 13.00                                              

Underskrifter Paragrafer § 66 -78 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Johan Sandell 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Fredrik Eirasson 
 
Justerande ……………………………………………. 
 Torben Lundholm             Agneta Malmqvist 
  
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2014-05-26 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-05-28 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-06-23 

    
  
Förvaringsplats av protokollet  Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Johan Sandell 
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Sammanträdesdatum 
2014-05-26 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 

  

KF § 66/2014    

Meddelanden 
 

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål: 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande: 
 
Anslag från årets början    Anslaget 2014             Återstår 
650 000:-                           320 000 :-                    330 000:- 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål  
 
Anslag från årets början      Anslaget 2014         Återstår  
18 798 000:-                         0:-                           18 798 000:- 
 
2. Förtydligande med anledning av kommunfullmäktiges beslut § 

58/2014. Lekmannarevisorer i de kommunala bolagen utses av 
kommunfullmäktige, se bifogad § 16/2011. 
 

3. Kommunfullmäktiges beslut § 60/2014 om bolag för samägande av 
vindkraft är föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagen. 
Förvaltningsrätten har avslagit ett yrkande om inhibation. Under 
mitten av juni månad kommer troligen själva sakfrågan att prövas. 
 

4. Beslut från kommunfullmäktige i Mönsterås kommun om samägt 
bolag för vindkraftverk, KF § 38/2014. 
 

5. Beslut från kommunfullmäktige i Högsby kommun om att godkänna 
årsredovisning för ÖSK 2013, KF § 70/2014. 
 

6. Valnämndens vice ordförande Jonny Bengtsson önskar rikta ett stort 
tack till dem som ställt upp i samband med valet till 
Europaparlamentet. 
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Sammanträdesdatum 
2014-05-26 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 67/2014 Dnr 2014/104 439 

Motion från Göran Berglund om att kontakta SKB 
angående förvarsetablering för långlivat avfall i 
Hultsfreds kommun 

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

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Göran Berglund har 2014-05-06 lämnat in en motion 
om att kommunen ska kontakta Svensk Kärnbränslehantering, SKB, för att 
få till stånd ett nytt samarbete syftande till etablering av ett slutförvar i 
kommunen. 
 
Motionsställaren beskriver bland annat de positiva erfarenheter kommunen 
haft av det tidigare samarbetet med SKB, de goda geologiska 
förutsättningarna samt den betydande effekt detta skulle ha på 
sysselssättningen i kommunen.  
 
Motionen ställs mot bakgrund av att SKB nu planerar ett slutförvar av så 
kallat ”långlivat avfall”. 
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2014-05-26 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 68/2014 Dnr 2014/116 623 

Motion om förbättrad/utökad skolskjuts inom 
kommunen 

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

Ärendebeskrivning 
Tjänstgörande ersättaren i fullmäktige Börje Helgesson, FP, har 2014-05-16 
lämnat in en motion om förbättrad/utökad skolskjuts inom kommunen. 
Syftet med motionen är att samtliga skolor, oavsett huvudmannaskap, ska 
behandlas likvärdigt. Motionsställaren beskriver vidare att vissa kommuner, 
däribland Eslöv och Söderköping, valt att erbjuda en bättre skolskjuts än 
vad lagstiftningen kräver. 
 
I motionen yrkas därför följande: 
- att kommunen informerar på sin hemsida om samtliga skolresurser och på 
ett likvärdigt sätt, inom vår kommun, oavsett huvudmannaskap. 
- att skolskjutsreglerna i Hultsfreds kommun ändras så att elever som är 
inskrivna i friskola skall erbjudas skolskjuts på lika villkor och med samma 
rättigheter som elever som är inskriven i en kommunal skola. 
- att Hultsfreds kommun skall vara en föregångskommun i Småland vad 
gäller skolverksamhet. 
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KF § 69/2014 Dnr 2014/59 019 

Interpellation från Mattias Wärnsberg m fl till 
kommunalrådet Lars Rosander om Modigs planerade 
etablering i Kalmar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad utifrån Lars 
Rosanders svar. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Mattias Wärnsberg, Tommy Rälg, Tomas Söreling, 
Rosie Folkesson, Carola Nilsson och Britt Wireland Sorpola, samtliga S, 
samt Tommy Ejnarsson, V, har 2014-05-26 lämnat in en interpellation till 
kommunalrådet Lars Rosander, C om företaget Modigs i Virserum och 
deras planerade etablering i Kalmar. 
 
Interpellationsställarna tar upp svårigheterna med att rekrytera kompetent 
personal samt problem med lokalfrågan. 
 
De ställer därför frågan till kommunalrådet Lars Rosander om han varit 
inblandad i denna fråga samt ”vad som görs för att skapa förutsättningar för 
att industrin ska överleva även i vår kommun?” 
 
Lars Rosander har inför fullmäktiges sammanträde inkommit med följande 
svar: 
 
”Interpellationen tar upp tre delområden 
1 svårigheten att rekrytera kompetent personal 
2 lokalfrågan 
3 förutsättningar för industrins framtid i vår kommun 
 
1 David Modig berättade om svårigheten att rekrytera kvalificerad personal 
vid ett möte med Tillväxt- och Näringslivsrådet den 20 feb. Vi mötet 
diskuterades olika förslag, bl.a. att ordna resor/studiebesök för studenter på 
tekniska universitet och högskolor till företaget.  
För att möta de behov som Modigs med flera industrier har, har följande 
förslag kring fortsatt arbete med frågan lagts fram 
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Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Behov  Utbildningslösningar 

Högre komptens Samarbeten med tekniska universitet och 
högskolor (KTH, Chalmers, Luleå Tekniska 
universitet m.fl.).  Det kan gälla examensarbeten 
för enskilda studenter eller längre samarbeten 
kopplade till utbildningar.  

   
Eftergymnasial  
kompetens Inom Yrkeshögskolan finns branschrelaterade 

utbildningar där en tredjedel av utbildningstiden 
är förlagt till ett företag. Det innebär att företaget 
i princip kan forma innehållet i utbildningen.                               

 Distansutbildningar inom olika områden ges på 
Campus Hultsfred och planeras ofta i samverkan 
med företag. Det kan gälla såväl kortare kurser 
som hela utbildningar  

 
”Montörsnivå”  
kompetens  Samverkan inom olika kurser med lokala 

gymnasieskolor. Samarbeten med 
yrkesutbildningar är ett bra sätt att attrahera lokal 
kompetens. Ingå i Teknikcollege Östa Småland, 
som är ett samarbete mellan kommunerna 
Oskarshamn, Mönsterås, Vimmerby och 
Hultsfred. Flera företag i vår kommun ingår 

 
Visa yrkesområden 
(långsiktig process)  Nå alla våra ungdomar innan de gjort sina studie- 

och yrkesval. Sök samarbeten med grundskolan.  
 
 
2 När Modigs härom året behövde utökade lokaler för att kunna tillverka de 
nya maskiner som man fått beställningar på, medverkade kommunens 
industribolag till denna etablering i Virserum genom att köpa den fastighet 
som blivit för liten för Modigs. I denna finns idag två andra företag varav ett 
flyttade hit från Borås. I de nya lokalerna som Modigs köpt, och som en 
gång ursprungligen uppfördes för företaget, har man kunnat expandera, 
tillverka och därifrån kunnat leverera de nya maskinerna.  
 
När man nu står inför möjligheten att etablera en ny tillverkning av ett nytt 
maskinsegment, är vi naturligtvis intresserade av att det ska kunna ske här i 
kommunen, industrimark finns. Beslutet är givetvis upp till företaget att 
fatta själva, och man har då många olika faktorer att väga in. Ingen tvekan 
ska dock finnas; naturligtvis är vår önskan att en fortsatt expansion sker här 
på orten. 
 
3 Den mer övergripande frågan om industrins framtid i vår kommun är 
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naturligtvis central för kommunens tillväxt. Vi kan via vårt industribolag 
erbjuda lokaler, vi arbetar mycket med frågor kring vägar och järnvägar för 
att få bra kommunikationer, utbyggnaden av bredband är mycket viktig. 
Kommunen och Telia har tecknat en avsiktsförklaring som innebär att Telia 
utsett oss till en prioriterad kommun för sin bredbandsutbyggnad, och vi 
hoppas att vi kan börja se effekter av detta under året.  
Utbildningsfrågorna är framtidsfrågor och har redogjorts för under punkt 1. 
Ett attraktivt boende är vitalt för att för att få inflyttning. 
I detta sammanhang får man heller inte glömma bort de frågor som är 
kommunens största områden; barnomsorg, skola och äldreomsorg, och 
betydelsen av dessa för att ett samhälle ska fungera och utvecklas 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns ett gott betyg till både 
skola, kommunala tjänstemän och politikers attityder till företagande enligt 
svenskt näringslivs ranking. Det är en mycket bra grund för det fortsatta 
arbetet med näringslivsfrågor. 
 
 
 
Lars Rosander 
Kommunalråd, C” 
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Den entledigade 
Valnämnden 
Kommunkansliet 
Pärmen 
Personalkontoret 

  

KF § 70/2014 Dnr 2014/123 023 

Entledigande av ledamot i valnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Peter Åkemark, KD från 
uppdraget ordinarie ledamot i valnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Peter Åkemark, KD har i skrivelse inkommen 2014-05-26 begärt att bli 
entledigad från uppdraget som ordinarie ledamot i valnämnden. 
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Den valde 
Valnämnden 
Kommunkansliet 
Pärmen 
Personalkontoret 

  

KF § 71/2014 Dnr 2014/123 023 

Val av ny ledamot i valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Evert Möller, KD till ny ledamot i 
valnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i beslut § 70/2014 entledigat Peter Åkemark, KD 
från uppdraget som ledamot i valnämnden. 
 
På mötet föreslås att Evert Möller, KD utses till ny ledamot i valnämnden 
efter Peter Åkemark. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 70/2014 
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Revisorerna 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
Kommunkansliet 
Pärmen 
Personalkontoret 

  

KF § 72/2014 Dnr 2014/96 023 

Val av ny lekmannarevisor i Hultsfreds Kommunala 
Industri AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Staffan Leijon, C till ny 
lekmannarevisor i Hultsfreds Kommunala Industri AB efter Gabriella Vogt, 
KD. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att utse Torbjörn Karlsson, V till 
revisorssuppleant. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i beslut § 58/2014 entledigat Gabriella Vogt, KD 
från uppdraget som lekmannarevisor i Hultsfreds Kommunala Industri AB 
(HKIAB). 
 
Revisorsgruppen har inför dagens fullmäktigesammanträde föreslagit att 
Staffan Leijon, C utses till ny lekmannarevisor i bolaget. Vidare föreslår 
revisorsgruppen att Torbjörn Karlsson, V utses till revisorssuppleant. 
 
Inför dagens fullmäktigemöte har också ett förtydligande gjorts angående 
hur lekmannarevisorer utses. Det är kommunens revisorsgrupp som lämnar 
förslag på lekmannarevisorer. Formellt utses dessa dock enligt respektive 
bolagsordning av kommunfullmäktige (se t ex KF §  16/2011). 
 
Enligt bolagsordningen för Hultsfreds Kommunala Industri AB ska 
fullmäktige utse två lekmannarevisorer och två suppleanter. Tillsvidare 
föreslås dock den ena platsen som suppleant vara vakant. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 58/2014 
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Samhällsbyggnadsgruppen 
 
 
 

  

KF § 73/2014    

Presentation av samhällsbyggnadsgruppen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsgruppen representerad av utvecklingschef Lars Gjörloff, 
förbundsdirektör Helena Grybäck Svensson och stadsarkitekt Sara Dolk 
redogör för gruppens arbete. 
 
Gruppen arbetar bland annat med följande: 

• Utveckling av industriområden 
• Utveckling av Strandlyckan och andra bostadsområden 
• Utveckling av Handelsområde Målilla 
• Grönstrukturplan 
• Gestaltningsarbete och stadsmiljöplan 
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Projekt Leva Livet 
 
 
 

  

KF § 74/2014    

Presentation av projekt "Leva Livet" 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
På dagens fullmäktigesammanträde presenterar Malin Strömmert och Linda 
Thörn projektet ”Leva Livet”. 
 
Leva Livet är ett treårigt samarbetsprojekt mellan olika myndigheter vilket 
finansieras av Samordningsförbundet i Kalmar län. Projektet vänder sig till 
personer mellan 18-29 år med psykisk, fysisk eller social ohälsa. Projektet 
har ca 30 deltagare per år och av de som avslutat sin medverkan i projektet 
hittills har ca 36 % gått vidare till arbete eller studier. Syftet med projektet 
är att stärka personer som står en bit från arbetsmarknaden och öka deras 
möjligheter till egen försörjning. 
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Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
AB Hultsfreds Bostäder 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
RockCity Hultsfred AB 
Revisionen 

  

KF § 75/2014 Dnr 2014/78   

Översyn av styrdokument 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att de styrdokument, till exempel policys och 
riktlinjer, som antas i kommunfullmäktige ska gälla för hela 
kommunkoncernen om inget annat anges.  
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att ge i uppdrag till RockCity AB, AB 
Hultsfreds Bostäder, Hultsfreds Kommunala Industri AB och Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund att göra en översyn enligt förslaget 
nedan. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet beslutade § 80/2014-03-18 att ge kommunkansliet i uppdrag 
att ta fram ett förslag där det tydliggörs att när policys och dylika dokument 
antas av kommunfullmäktige ska de även gälla kommunens bolag och 
förbund. Kommunkansliet har nu lämnat följande förslag: 
 

”Vad gäller styrdokument som redan antagits i kommunkoncernen föreslås 
att varje juridisk enhet inom kommunkoncernen får i uppdrag att se över 
sina styrdokument. De dokument som strider mot kommunens övergripande 
dokument ska tas bort och ersättas med kommunens. 
 

En förteckning över vilka styrdokument som åtgärdats samt eventuella 
kommentarer om vad som inte anses kunna åtgärdas ska lämnas till 
kommunkansliet senast 2014-06-30. 
 

RockCity AB, AB Hultsfreds Bostäder, Hultsfreds Kommunala Industri AB 
och Östra Smålands Kommunalteknikförbund föreslås genomföra 
översynen. Även andra verksamheter inom kommunkoncernen som bedrivs 
som separata juridiska personer kan komma att ges motsvarande uppdrag 
framöver. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 352/2013, 121/2014 
Kommunstyrelsen § 58/2014 



 
 Sammanträdesprotokoll  14 (19) 

Sammanträdesdatum 
2014-05-26 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Hjälpmedelsnämnden 
Socialnämnden 
 
 

  

KF § 76/2014 Dnr 2014/91 106 

Nytt avtal om gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det nya avtalet om gemensam 
nämnd för hjälpmedelsverksamhet där numera även Torsås kommun ingår. 

Ärendebeskrivning 
Vid uppstarten av den kommunala hjälpmedelsverksamheten 2012 var inte 
Torsås kommun med. Under år 2013 framfördes önskemål från Torsås 
kommun om inträde i den kommunala hjälpmedelsverksamheten för Kalmar 
län. Hjälpmedelsnämnden har hanterat ärendet och beslutat att erbjuda 
Torsås kommun inträde från och med januari 2014. 
 
I och med Torsås inträde behöver avtalet om gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten skrivas om och kompletteras med Torsås 
kommun. 
 
En justering av det gamla avtalet är gjord med de ändringar som behövs för 
att det ska gälla för länets samtliga 12 kommuner. 
 
Respektive fullmäktige föreslås ta upp ärendet och underteckna det nya 
avtalet. 

Yrkande 
Lars Rosander, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117/2014 
Kommunstyrelsen § 59/2014 
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Samordningsförbundet 
Socialnämnden 
 
 

  

KF § 77/2014 Dnr 2014/72 106 

Ändring i förbundsordning för Samordningsförbundet i 
Kalmar län 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna i 
förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 
Detta innebär bland annat att den nya förbundsordningen ska träda ikraft 
den 1 augusti 2014 och att mandatperioden för nuvarande styrelseledamöter 
förlängs till den 1 april 2015 under förutsättning att förbundsordningen 
antas av samtliga medlemmar.  

Ärendebeskrivning 
Den nu gällande förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län 
började gälla 2008 och är nu i behov av en översyn. Vid samråd mellan 
representanter för medlemmarna i förbundsstyrelsen den 20 mars kom man 
överens om ett förslag till en ny förbundsordning. 
 
En väsentlig förändring handlar om beslutsfattandet. Enligt nu gällande 
förbundsordning ska beslut ”fattas i samförstånd och ska vara enhälligt 
mellan parterna”. Eftersom detta inte är i enlighet med lagen om finansiell 
samordning så sker en ändring så att beslut fattas som majoritetsbeslut och 
med två tredjedelars majoritet. 
 
Andra väsentliga ändringar är att Försäkringskassans medverkan i styrelsen 
minskas från två ledamöter till en ledamot enligt eget förslag, att det sker en 
utökning av antalet vice ordföranden från en till två och att arbetsutskottet 
utökas från fyra till sex ledamöter. Arbetsutskottets roll beskrevs tidigare 
som ett stöd till tjänstemannen och beskrivs nu som beredande och i viss 
mån som beslutsfattande. 
 
När det gäller förbundets uppgifter har det infogats en formulering om att 
förbundet kan bedriva insatser av förbyggande karaktär. 
 
Mandattiderna för ledamöterna och revisorerna föreslås gälla från den 1 
april året efter det att val till fullmäktige har ägt rum, istället för 1 januari 
som gäller nu. 
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Arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter betalas nu av respektive 
medlem. Enligt förslaget ska ”arvoden och andra ersättningar till ledamöter 
och ersättare i styrelsen utgå enligt de ersättningsregler som gäller för 
Landstinget i Kalmar län, i den mån ersättning inte utbetalas av respektive 
huvudman”. 
 
En bestämmelse om att kvartals- och halvårsrapporter ska tillställas 
medlemmarna har tagits bort och vissa andra ändringar av mer redaktionell 
art föreslås också tas bort. 
 
Beslut bör fattas om att den nya förbundsordningen ska träda i kraft den 1 
augusti 2014 samt att mandattiden för nuvarande styrelseledamöter bör 
förlängas till den 1 april 2015, under förutsättning att förbundsordningen 
antas av samtliga medlemmar. 
 
Socialnämnden beslutade § 55/2014-04-09 att ställa sig bakom förslaget till 
ändrad förbundsordning.  

Beredning 
Socialnämnden § 55/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115/2014 
Kommunstyrelsen § 60/2014 
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Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Samordningsförbundet 
Revisionen 
 
 

  

KF § 78/2014 Dnr 2014/71 042 

Årsredovisning för Samordningsförbundet 2013 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för Hultsfreds kommuns del godkänna 
årsredovisningen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2013 samt att 
bevilja ansvarsfrihet för år 2013. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(FinsamL) har följande översänts till förbundsmedlemmarna: 
 

• Årsredovisning 2013 
• Granskning av årsredovisning 2013 
• Revisionsberättelse 2013 

 
Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om årsredovisningen 
kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116/2014 
Kommunstyrelsen § 61/2014 
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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 Lars Eriksson, 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 Sylve Rydén, S X       

12 Ulf Larsson, C  X       

13 Konny Bogren, S  X       

14 Sievert Andersson, M  X       

15 Pia Rydh, V  X       

16 Carina Littorin, MP  X       

17 Tomas Söreling, S  Ingbert Andersson, S X       

18 Anders Andersson, KD Christian Nytorpet, 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 Lennart Eklund, C X       

27 Agneta Malmqvist, S  X       

28 Gunvor Nilsson, M  X       

29 Lars Lundgren, C Lennart Odengrund, C X       

30 Tommy Rälg, S Christel Rüdiger 
Karlsson, S 

X       

31 Runa Petersson, KD - - - -       

32 Torben Lundholm, MP  X       

33 Fredrik Eirasson, C  X       

34 Rosie Folkesson, S  X       

35 Patrik Hag, S Martin Rydén, S X       

36 Börje Karlsson, 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 Ann-Charlott Andersson, 
C 

X       

42 Anita Bergh, M  X       

43 Conny Daag, M Sture Persson, M X       

44 Niclas Mobelius, C  X       

45 Håkan Hermansson, FP Börje Helgesson, FP X       

Närvarande                    44/45      
 
 


