
 
 Sammanträdesprotokoll  1 (19) 

Sammanträdesdatum 
2014-09-22 

Kommunfullmäktige 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2014-09-22 kl. 18.30-19.45 
   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

    
Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef  
 Johan Sandell, sekreterare 
 Ann-Gret Sillén, socialchef § 105 
 Marie Pihl, verksamhetschef § 105 
  
 
Utses att justera 
 
 
 
Tid för justering 

Conny Daag 
Tommy Rälg     
 
Kommunhuset  
2014-09-26 kl. 13.00                                              

Underskrifter Paragrafer §99-111 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Johan Sandell 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Fredrik Eirasson 
 
Justerande ……………………………………………. 
 Conny Daag                        Tommy Rälg 
  
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2014-09-22 
 
Datum för anslags  
uppsättande 2014-09-26 Datum för anslags 

nedtagande 2014-10-19 
    
  
  
Förvaringsplats av protokollet  Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Johan Sandell 
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Sammanträdesdatum 
2014-09-22 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 

  

KF § 99/2014    

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:-                         17 653 430:-           1 144 570:- 
 
2. Beslut Vimmerby kommun om justering av budgetramar för 2015, 

KS § 237 och KF § 110 vilket berör den gemensamma miljö- och 
byggnadsnämnden 
 

3. Protokoll från Länsstyrelsens inspektion av 
överförmyndarverksamheten 
 

4. Socialnämndens rapport om ej verkställda beslut, SN § 87/2014 
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Sammanträdesdatum 
2014-09-22 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 100/2014 Dnr 2014/167 332 

Motion om översyn av kommunala lekplatser 

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

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Monica Bergh och Åke Nilsson, båda KD, har 
2014-09-19 lämnat in en motion om en översyn av kommunala lekplatser. 
 
Motionsställarna har blivit uppmärksammade på att flera av kommunens 
lekplatser är i dåligt skick och att lekredskap plockats bort utan att ersättas 
med nya.  
 
I motionen yrkas därför på att alla lekplatser i kommunen ska ses över och 
där behov finns rustas upp med attraktiva lekredskap. Detta för att vår 
kommun ska vara attraktiv för barnfamiljer att bo i. 
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Sammanträdesdatum 
2014-09-22 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 

  

KF § 101/2014 Dnr 2014/59 019 

Fråga från Göran Berglund till kommunalrådet Lars 
Rosander m fl om överblivna kommunala tomter 

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

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Göran Berglund har 2014-09-17 lämnat in en fråga 
till kommunalrådet Lars Rosander, kommunalförbundets ÖSK:s vice 
ordförande Åke Nilsson samt miljö- och byggnadsnämndens ordförande 
Lennart Davidsson. 
 
Frågan handlar om kommunens hantering av ej sålda tomter vilka enligt 
frågeställaren i stor utsträckning växt igen och ger ett allmänt tråkigt 
intryck. 
 
Frågan besvaras av Lars Rosander, C på fullmäktiges sammanträde. Av 
svaret framgår att en inventering av dessa tomter är på gång och att 
förvaltningen då även kommer ta fram förslag på lämpliga åtgärder.  
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Sammanträdesdatum 
2014-09-22 

Kommunfullmäktige 
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Den entledigade 
Personalkontoret 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunkansliet 
Pärmen 

  

KF § 102/2014 Dnr 2014/149 023 

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige 
respektive miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Irene Ruhe, MP från uppdraget 
som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Irene Ruhe, MP har i skrivelse inkommen 2014-08-18 begärt att bli 
entledigad från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige respektive 
miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Då ”nya” kommunfullmäktige tillträder den 15 oktober föreslås att enbart 
begäran om entledigande avseende uppdraget som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden behandlas av kommunfullmäktige. 
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Sammanträdesdatum 
2014-09-22 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Den valde 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
Pärmen 

  

KF § 103/2014 Dnr 2014/149 023 

Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Olof Thörn, MP till ny ersättare i 
miljö- och byggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i beslut § 102/2014 entledigat Irene Ruhe, MP från 
uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
På sammanträdet föreslås att Olof Thörn, MP väljs till ny ersättare efter 
Irene Ruhe. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 102/2014 
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Sammanträdesdatum 
2014-09-22 

Kommunfullmäktige 
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Den valde 
Sparbanksstiftelsen Kronan 
Kommunkansliet 
Pärmen 
 

  

KF § 104/2014 Dnr 2014/134 023 

Val av ny huvudman i Sparbanksstiftelsen Kronan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tommy Rälg, S till huvudman i 
Sparbanksstiftelsen Kronan. 

Ärendebeskrivning 
Sparbanksstiftelsen Kronan har begärt att kommunen ska utse en ny 
huvudman i sparbanksstiftelsen. 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår omval av nuvarande huvudman 
Tommy Rälg, S. 
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Sammanträdesdatum 
2014-09-22 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Socialnämnden 
Ekonomikontoret 
 
 

  

KF § 105/2014 Dnr 2014/152 739 

Utökning särskilt boende Knektagården i Hultsfred 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
 
1. Socialnämnden beviljas igångsättningstillstånd för att öppna ett särskilt 
boende med 13 platser i aktuell flygel på Knektagården med start snarast för 
att kunna verkställa tagna beslut, dock senast 1 november 2014. 
2. Nödvändiga åtgärder genomförs i boendet, i form av lås, sängar och 
eventuellt övriga inventarier och för dessa åtgärder beslutas att 300 000 
kronor avsätts. Finansiering får ske ur kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda behov. 
3. För 2014 får finansiering ske inom socialnämndens budget. 
4. Vad gäller finansiering för 2015 får ärendet behandlas i översynen av 
budget 2015 som ska fastställas av nya kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har beslutat § 84/2014-08-20 om att begära godkännande av 
kommunfullmäktige att öppna ett särskilt boende med 13 platser på 
Knektagården i Hultsfred. 
 
Vidare föreslog Socialnämnden att 300 000 kronor avsätts för att kunna göra 
nödvändiga åtgärder, såsom inköp av sängar, lås och eventuellt övriga 
inventarier.   
 
En enhetschef behöver anställas på 50 % för att hantera det ökade antalet 
särskilda boenden. 
 
Vad gäller budget 2015 äskas 5 315 000 kronor i ökade personalkostnader 
och övriga kostnader för de 13 platserna i särskilt boende. 
 
Socialnämnden vill också att utredning av lokalbehov och investeringar i 
särskilda boenden tidigareläggs. 
 
Socialnämnden gav också Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 
i uppdrag att ta fram kostnader och åtgärder för att förbättra exteriören på 
boendet. Vad gäller denna har en kostnad på 195 000 kronor presenterats av 
ÖSK som gäller tvättning och målning för viss del av Knektagården.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade ärendet uppe 2014-08-26 och 
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Sammanträdesdatum 
2014-09-22 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

beslutade enligt § 217/2014 att ta upp ärendet på det kommande 
presidiemötet med socialnämnden den 9 september. Till detta presidiemöte 
hade kommunchef Lars-Erik Rönnlund och socialchef Ann-Gret Sillén i 
uppdrag att ta fram ett förslag till upplägg för utredning. 
 
Då ärendet brådskar vad gäller platser i särskilt boende lyftes ärendet på 
sammanträdet med kommunstyrelsen 2014-09-02.  
 
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige närvarar socialchef Ann-Gret 
Sillén och enhetschef Marie Pihl för att presentera förslaget och informera 
om det senaste läget när det gäller ej verkställda beslut om särskilt boende. 

Yrkanden 
Per-Inge Pettersson, C, Mattias Wärnsberg, S och Håkan Hermansson, FP 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Socialnämnden § 84/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 217/2014  
Kommunstyrelsen § 96/2014 
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Sammanträdesdatum 
2014-09-22 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Motionsställarna 
Socialnämnden 
Budgetberedningen 

  

KF § 106/2014 Dnr 2013/186 753 

Motion från socialdemokraterna om kvinnojouren 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utifrån socialnämndens yttrande anse 
motionen besvarad. 
 
Av yttrandet framgår att socialförvaltningen inte kan förlita sig på sig på 
frivilligorganisationerna utan har krav från tillsynsmyndigheter att ha den 
här kompetensen inom den egna verksamheten. 
 
I Socialnämndens beslut om yttrandet framgår även att möjligheten finns för 
kvinnojouren att ansöka om statliga stimulansmedel och att 
socialförvaltningen i så fall skulle vara behjälplig och delaktig i en ansökan. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att frågan om eventuell ökning av 
bidraget till kvinnojouren ska ses över i samband med fastställandet av 2015 
års budget i november. 
 
Slutligen noteras att kvinnojouren idag har en lägenhet som AB Hultsfreds 
Bostäder bekostar.  

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna har 2013-10-16 lämnat in en motion om att fullmäktige 
ska avsätta medel till Hultsfred-Vimmerby Kvinnojours verksamhet. 
 
Motionsställarna föreslår bland annat att en heltidstjänst hos kvinnojouren 
ska finansieras genom anslag från Hultsfreds kommun. Dessutom föreslås 
ett utökat samarbete mellan socialförvaltningen och kvinnojouren. Detta 
motiveras av det faktum att allt fler söker hjälp hos kvinnojouren. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 309/2013-11-05 att remittera 
motionen till socialnämnden för yttrande, som nu har lämnat yttrande enligt 
beslut § 74/2014-06-11. I yttrandet framgår bland annat att förvaltningen 
inte kan förlita sig på frivilligorganisationerna utan har krav från 
tillsynsmyndigheter att ha den kompetensen inom den egna verksamheten. 
 
Idag utbetalas bidrag med 75 000 kronor per år och utbetalningen sker via 
kultur- och fritidsförvaltningen där föreningsbidrag hanteras. 
 
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige närvarar representanter för 
kvinnojouren och berättar om föreningens verksamhet. 
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Sammanträdesdatum 
2014-09-22 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Yrkanden 
Lars Rosander, C och Mattias Wärnsberg, S yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 125/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 309/2013, 186/2014 
Socialnämnden § 74/2014 
Kommunstyrelsen § 90/2014 
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Sammanträdesdatum 
2014-09-22 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Motionsställaren 
Kultur- och fritidschefen 
 
 

  

KF § 107/2014 Dnr 2014/41 816 

Motion från Håkan Hermansson, FP om allaktivitetshus 
i Hultsfred 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad då Valhall idag i 
stort fungerar som ett allaktivitetshus där möten över generationsgränser 
sker. 
 
Detta innebär att kultur- och fritidsförvaltningen arbetar vidare med Valhall 
i nuvarande form. Därmed sker ingen utredning av förutsättningar eller 
ekonomiska kalkyler för förändrad verksamhet. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Håkan Hermansson, FP, har 2014-02-21 lämnat in en 
motion om ett allaktivitetshus i Hultsfred. Motionsställaren vill samla 
aktiviteter och resurser under ett tak på samma sätt som gjorts i andra 
kommuner. Motionen föreslår att detta kan ske i Valhall, Hultsfred. 
 
Ett sådant hus skulle också möjliggöra möten över generationsgränser samt 
ge samordningseffekter. I motionen föreslås därför att förutsättningarna 
utreds för att utnyttja Valhall som ett allaktivitetshus. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 77/2014-03-18 att remittera motionen till kultur- 
och fritidschef Peter Adolfsson för yttrande. 
 
Kultur- och fritidschefen har nu lämnat yttrande där han föreslår att tills 
vidare uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att arbeta med Valhall i 
nuvarande verksamhet. Vidare föreslås att inte utreda vidare förutsättningar 
eller ekonomiska kalkyler för förändrad verksamhet samt att motionen anses 
besvarad i och med detta. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 18/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 77/2014, 165/2014 
Kommunstyrelsen § 92/2014 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 
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Motionsställaren 
Kommunchefen 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

  

KF § 108/2014 Dnr 2014/104 439 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i och med att SKB 
för närvarande, enligt yttrandet från kommunchef och kommunstyrelsens 
ordförande, inte letar efter platser för ett sådant förvar. 

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 
sysselsättningen i kommunen. 
 
Motionen ställs mot bakgrund av att SKB nu planerar ett slutförvar av så 
kallat ”långlivat avfall”. 
 
Kommunfullmäktige beslutade § 67/2014-05-26 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunchef Lars-Erik Rönnlund och ordförande Lars Rosander har haft 
underhandskontakter med SKB där det framkommit att de inte letar sådana 
platser, att det är ett relativt litet förvar i förhållande till kärnbränsleförvaret 
samt att det kan vara mest logiskt att lägga det i anslutning till 
kärnbränsleförvaret.   

Beredning 
Kommunfullmäktige § 67/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 164/2014 
Kommunstyrelsen § 91/2014 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunkansliet 
Partierna i kommunfullmäktige 
Ekonomikontoret 
 

  

KF § 109/2014 Dnr 2014/68   

Nya regler i kommunallagen om kommunalt partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ”Regler för 
kommunalt partistöd i Hultsfreds kommun”. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att tidigare beslut om regler för 
partistöd, antagna av kommunfullmäktige § 22/2010-02-22, upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att det numera ska tas årliga beslut om partistöd samt 
även redovisas vad partistödet används till, har kommunkansliet tagit fram 
ett förslag till ”Regler för kommunalt partistöd i Hultsfreds kommun”. 
 
I förslaget står belopp angivet vilket då ska ändras så att partistödet består 
av ett grundstöd och ett mandatstöd som är kopplat till prisbasbelopp så att 
uppräkning kan ske med en viss procent årligen. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 149/2014-05-20 att ärendet om ”Regler för 
kommunalt partistöd i Hultsfreds kommun” får behandlas i samband med 
ärendet om ersättningsbestämmelser och arvoden för förtroendevalda, vilket 
innebär att ärendet behandlas av kommunfullmäktige i september 2014. 
 
Fråga om förtydligande vad gäller § 3 Fördelning av partistöd har ställts till 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) varför en tjänsteskrivelse kan 
komma att presenteras till kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-22.  
 
Inför kommunfullmäktiges sammanträde har därför ett förtydligande skett 
där det framgår att partistödet består av dels ett grundstöd, dels ett 
mandatbundet stöd. Förslaget till nya regler får då följande lydelse i sin 
helhet: 

1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Hultsfreds kommun utbetalas till partier som är 
representerade i enligt med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § stycket 
kommunallagen. 

2 § Grundstöd och mandatbundet stöd 
Partistödet består av  
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- ett grundstöd, som för 2014 uppgår till 13 795 kronor per parti och år, samt 
- ett mandatbundet stöd som för 2014 uppgår till 6 983 kronor per mandat 
och år. 
 
Årlig uppräkning sker genom korrigering av beloppen med 
konsumentprisindex (KPI) för augusti månad gällande året före bidragsåret. 

3 § Fördelning av mandatbundet stöd 
Vid fördelningen av mandatbundet stöd beaktas endast mandat för vilken 
en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 
 
Partistöd utbetalas till och med det verksamhetsår som representationen 
upphört. 

4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistödet ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § 
första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg 
bifogas. Redovisningen ska ske senast 6 månader efter räkenskapsåret. 

5 § Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen i förskott senast under februari månad efter 
beslut av fullmäktige. 
 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven 
tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 149/2014, 216/2014 
Kommunstyrelsen § 89/2014 
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Personalkontoret 
Ekonomikontoret 
Koncernledningsgruppen 
Informationsstrategen 

  

KF § 110/2014 Dnr 2014/147 024 

Pensionspolicy för Hultsfreds kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta pensionspolicy med tillhörande 
tillämpningar att gälla från och med 2014-10-01. 

Ärendebeskrivning 
I samband med nuvarande tjänstepensionsavtal för anställda, KAP-KL, samt 
avtal för förtroendevalda, OPF-KL, har det tillkommit ett flertal 
bestämmelser för flexibla lösningar som arbetsgivaren bör ta ställning till. 
 
Kommunens pensionspolicy ska därför tydliggöra vilka pensionslösningar 
som accepteras inom kommunen, hur dessa ska tryggas samt hur arbetet 
med pensionsfrågor ska bedrivas. Policyn ska också effektivisera 
kommunens administration och ge snabba och enkla rutiner vilket ska bidra 
till sänkta kostnader. 
 
Till policyn hör även ett antal tillämpningar om alternativ 
tjänstepensionslösning, särskild avtalspension och löneväxling till pension. 
 
Även det tidigare av kommunfullmäktige beslutade avtalet om pension för 
förtroendevalda hör till denna policy. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 209/2014 
Kommunstyrelsen § 88/2014 
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Campus Hultsfred 
Kommunkansliet 
 
 

  

KF § 111/2014 Dnr 2014/162 009 

Inbjudan från Sparbanksstiftelsen Kronan till en dag 
om gemensamma satsningar för och med länets 
ungdomar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att de i kommunfullmäktige (ledamöter och 
ersättare) som vill delta får anmälningsavgiften á 300 kronor betald.  
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att inget arvode eller reseersättning 
utbetalas. 
 
Gällande finansiering av anmälningsavgifterna beslutar kommunfullmäktige 
att 20 000 kronor anslås ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 
behov.   

Ärendebeskrivning 
Sparbanksstiftelsen Kronan bjuder tillsammans med Regionförbundet, 
Fryshuset och Hultsfreds kommun in till en dag om gemensamma satsningar 
för länets ungdomar. Klockan 9 börjar arrangemanget och ska avslutas 
15.45. På programmet finns bland annat representanter från ICA och 
Fryshuset samt Leif Mannerström.    
 
Frågor och anmälan sker till campus@hultsfred.se. 
 
På kommunstyrelsens sammanträde föreslås att alla i kommunfullmäktige 
ska erbjudas att få anmälningsavgiften betalad. Däremot föreslås att inget 
arvode eller reseersättning utbetalas.  
 
Om alla skulle delta innebär det en kostnad på 13 500 kronor för ledamöter 
och 7 800 kronor för ersättare, totalt 21 300 kronor. Då det troligen inte blir 
total uppslutning föreslås att 20 000 kronor avsätts för att täcka 
anmälningsavgiften. 
 
På kommunfullmäktiges sammanträde fanns möjlighet att anmäla sig till 
evenemanget på särskild anmälningslista. 

Beredning 
Kommunstyrelsen § 97/2014 

 

mailto:campus@hultsfred.se
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Sammanträdesdatum 
2014-09-22 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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 Christian Nytorpet, KD  X       

11 Gunilla Abrahamsson, 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   X       

18 Anders Andersson, KD - - -       

19 Ove Karlsson, S Christel Rüdiger Karlsson, 
S 

X       

20 Pär Edgren, M  X       

21 Agneta Bergman, S  X       

22 Mats Fransson, C - - -       

23 Dennis Larsson, S Sylve Rydén, S X       

24 Monica Bergh, KD  X       

25 Tommy Ejnarsson, V  X       
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Sammanträdesdatum 
2014-09-22 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA   
            
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
Ande 

§  
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

26 Sofie Lagergren, C Alexander Steinvall, C X       

27 Agneta Malmqvist, S  X       

28 Gunvor Nilsson, M Sture Persson, M X       

29 Lars Lundgren, C  X       

30 Tommy Rälg, 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 - - -       

37 Eva Svedberg, S  X       

38 Stig Andersson, S  X       

39 Göran Berglund   X       

40 Magnus Rydlund, V Anna Westerlund, V X       

41 Tommy Johansson, C  X       

42 Anita Bergh, M  X       

43 Conny Daag, M  X       

44 Niclas Mobelius, C Lennart Eklund, C X       

45 Håkan Hermansson, FP  X       
Närvarande           41/45  
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