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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 30

Meddelanden

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början    Anslaget 2015             Återstår
650 000:-                           0 :-                               650 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål 

Anslag från årets början      Anslaget 2015         Återstår 
15 027 100:-                         0:-                           15 027 100:-

2. AB Hultsfreds Bostäder informerar om årsredovisningen och 
verksamheten innan kommunfullmäktiges sammanträde.

3. Styrelsen för Hultsfreds Kommunala Industri AB har tagit beslut om 
nedskrivning av fastigheter till ett belopp av 76 mkr, § 8/2015-03-03.

4. Kommunstyrelsens protokoll är justerat 2015-03-19.
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 31 Dnr 2015/60 889

Motion om ett levande centrum

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

Sammanfattning
Ett antal fullmäktigeledamöter för Socialdemokraterna har lämnat in en 
motion om ett mer levande centrum i Hultsfred.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson, Lena Hasting, Tomas Söreling, 
Silva Andersson och Tommy Rälg, samtliga S, har 2015-03-23 lämnat in en 
motion om att skapa ett mer levande centrum i Hultsfred. Motionsställarna 
föreslår att kommunen utreder möjligheten att bygga om Valhall för att 
även inrymma bibliotek samt att ge biblioteket uppgiften, att i samarbete 
med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, driva ett medborgarkontor. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 32 Dnr 2015/62 259

Motion om att utveckla handelsplatsen i Målilla 
vid rondellen

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett antal fullmäktigeledamöter för Socialdemokraterna har lämnat in en 
motion om att utveckla ”Handelsområde Målilla”.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson, Lena Hasting, Tomas Söreling, 
Silva Andersson och Tommy Rälg, samtliga S, har 2015-03-24 lämnat in en 
motion om att utveckla handelsplatsen i Målilla vid ”rondellen”. 

Motionsställarna yrkar att medel avsätts redan i 2016 års investeringsbudget 
så att arbetet med att färdigställa området kan inledas under år 2016. Detta 
för att göra området attraktivare för möjliga intressenter.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 33 Dnr 2015/59 292

Motion om investeringar i Hagadal

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett antal fullmäktigeledamöter för Socialdemokraterna har lämnat in en 
motion om investeringar i Hagadals Sportcentrum.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson, Lena Hasting, Tomas Söreling, 
Silva Andersson och Tommy Rälg, samtliga S, har 2015-03-23 lämnat in en 
motion om investeringar i Hagadals Sportcentrum. I motionen beskrivs 
anläggningens betydelse för kommuninvånarnas hälsa och inte minst för 
personer med rörelsehinder. Motionsställarna yrkar därför att medel avsätts 
i budgetarbetet för 2016 till investering för ombyggnation samt en ny 
bassäng med höj- och sänkbar botten samt en bubbelpool.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 34 Dnr 2015/58 613

Motion om kulturskola

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett antal fullmäktigeledamöter för Socialdemokraterna har lämnat in en 
motion om att utreda förutsättningarna för en kulturskola i Hultsfred.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson, Micke Lång och Lizette 
Wästerlund, samtliga S, har 2015-03-23 lämnat in en motion om att 
komplettera dagens musikskola med ett bredare utbud inom exempelvis 
målning och dans för att skapa en kulturskola, liknande de som idag finns i 
andra kommuner. Motionsställarna ser flera positiva effekter av olika 
kulturella aktiviteter och yrkar därför att möjligheten att starta en 
kulturskola utreds.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 35 Dnr 2015/52 429

Sanering av gamla VARTA-området

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska delta i saneringsarbetet av 
gamla Varta-området med 5 miljoner kronor direkt eller indirekt genom 
HKIAB. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att kommunen i samband med detta 
direkt eller indirekt genom HKIAB ska köpa bolaget som äger fastigheten 
Träförädlingen 10.

Syftet med kommunens insats är att få till en sanering av ett viktigt central 
område i Hultsfreds tätort enligt översiktsplanens intentioner. Sedan att 
genom förvärvet av bolaget med fastigheten kunna gå vidare med att 
exploatera marken till industrimark.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att 
slutligt utforma avtalen som krävs och sedan verkställa 
kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning
Hultsfreds kommun har i många år drivit frågan om Varta-områdets behov 
av sanering. I och med saneringen skapas tillgång till attraktiv industrimark.

Eftersom avtalen kräver kommunfullmäktiges godkännande och avtalen är 
tidsbundna bör kommunfullmäktige delegera till kommunstyrelsen att 
slutföra affären å kommunfullmäktiges vägnar. Det finns en fördel i 
förhandlingarna att kommunfullmäktige i god tid markerar sitt deltagande i 
projektet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog i § 32/2015 till kommunstyrelsens ordförande 
att slutföra ärendets beredning inför fullmäktiges sammanträde. Ordförande 
och kommunchef redogör i tjänsteskrivelse enligt nedan för sitt förslag till 
kommunfullmäktige:

Varta-området i centrala Hultsfred får sedan 1999 inte användas till någon 
verksamhet på grund av stora blyföroreningar. Med hjälp av Länsstyrelsen 
Kalmar län har efter många års arbete äntligen ett avtal om sanering kommit 
till stånd med de inblandade bolagen. De totala saneringskostnaderna väntas 
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uppgå till 30 miljoner kronor. 

Mellan 1952 och 1999 har blybatterier tillverkats på området, som ligger 
precis norr om centrala Hultsfred. Stora mängder bly har släpps ut till luft 
och vatten. Området ligger på plats sex på Länsstyrelsens lista över 
prioriterade projekt i länet.

Hultsfreds kommun har i många år drivit frågan om Varta-områdets behov 
av sanering. I och med saneringen skapas tillgång till attraktiv industrimark.

I Hultsfreds kommun finns stora grundvattenresurser, och då särskilt i
Hultsfredsdeltat. Hultsfredsdeltat rinner under Varta-området. Tillgången på 
bra dricksvatten kan komma att bli en viktig regional fråga och därför kan 
de större grundvattenresurserna i kommunen bli viktiga mellankommunala 
intressen. Impregneringsverket i Hultsfred samt batterifabriken i Hultsfred 
utgör två områden med potentiellt mycket stor risk för allvarliga 
föroreningar samt spridning av dessa. I kommunens översiktsplan anges 
följande om kommunens förorenade områden: 

”De mest väsentliga redovisas i avsnittet om 
avrinningsområden, men särskilt den f.d. batterifabrikens 
område i centrala Hultsfred behöver betonas p.g.a. dess 
geografiska plats och omfattande område i tätorten. Att 
området saneras och görs tillgängligt är av största vikt för 
orten och kommunen Hultsfred.”

Området bedöms mycket viktigt för utvecklingen av det lokala näringslivet. 
Kommunen har liten tillgång till industrimark för etablering i centrala 
delarna av Hultsfred. Flera andra marker för exploatering har därför 
diskuterats de senaste åren och Kommunen har förvärvat mark runt 
Hultsfreds tätort. Men att exploatera ”jungfrulig” mark är mycket dyrt och 
dessutom onödigt när det finns befintlig industrimark att exploatera.

En mycket osäker bedömning är att det utöver saneringskostnaden kommer 
att kosta ytterligare ca 5 miljoner kronor för att iordningställa marken till 
färdig industrimark. Området är 93 890m2 och byggnadsytan är 25 250m2.

Senast kända uppgift från grannkommunen om kostnaden för att exploatera 
”jungfrulig” mark, så som Krönsmon, visar på ett kvadratmeterpris för 
tomtmark på ca 424kr/m2 inklusive VA och el. Det betyder att ett område 
som Varta skulle kosta dryga 39 miljoner kronor brutto, att exploatera. 
Givetvis återkommer en del av dessa pengar i form av försäljning av tomter 
och anslutningsavgifter.

Fastigheten ägs idag av Invensys Property Company AB, som tillsammans 
med Johnson Controls Autobatteri AB av Länsstyrelsen har bedömts kunna 
ha ett ansvar för föroreningarna på området. Det bolag som anses har 
orsakat merparten av miljöskadorna är dock Imara Sweden AB (före detta 
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Varta Batteri AB).

De tre bolagen blev enligt Länsstyrelsens ansvarsutredning 2013 solidariskt 
ansvariga för 70 procent av saneringskostnaderna. Imara Sweden AB 
begärde sig själva i likvidation under samma år, såldes och friskrev sig från 
alla miljöskulder. De båda återstående bolagen åtar sig nu att tillsammans 
betala 15 miljoner kronor av efterbehandlingskostnaderna. Hultsfreds 
kommun åtar sig att betala 5 miljoner kronor. Kommunen blir därmed även 
ägare till fastigheten. Staten går via Naturvårdsverket in och täcker 
resterande del av de 30 miljoner kronorna det vill säga 10 miljoner kronor. 
SGU – Sveriges geologiska undersökning har åtagit sig att agera huvudman 
för saneringen. Kommunen kommer att ingå i projektgruppen.

Senast den 31 december 2015 ska Naturvårdsverket fatta beslut om sitt 
bidrag. 

För att åstadkomma överenskommelserna om sanering krävs tre avtal:

1. Avtal mellan Staten, Invensys och Johnson Controls som reglerar 
överenskommelsen om att sanera. Där åtar sig Staten att erlägga 10 
miljoner kronor och de två andra parterna 20 miljoner kronor. Totalt 
30 miljoner kronor.

2. Avtal mellan Invensys, Johnson Controls och Kommunen som 
reglerar att kommunen åtar sig att erlägga 5 miljoner kronor av de 
20 miljonerna som företagen åtagit sig att erlägga till sanering. 
Vidare att kommunen har rätt till eventuella kvarvarande pengar 
efter sanering men också åtar sig ett ansvar om Staten skulle rikta 
ytterligare krav för denna sanering mot de två bolagen. Avtalet säger 
också att kommunen har som villkor för sin investering att man ska 
få ta över fastigheten för 1 krona.

3. Avtal mellan Invensys och Kommunen som reglerar kommunens 
övertagande av fastigheten. Avsikten är att kommunen kommer att 
förvärva det bolag som Invensys har fastigheten i.

Alla avtal är knutna till varandra och från och med 10 mars 2015 finns det
60 dagar att göra allt klart, annars faller alla avtal. Avtalen är villkorade av 
att kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun ska ge sitt godkännande.
Alla parter har undertecknat inklusive Länsstyrelsen men från en av 
parterna återstår ett godkännande samt så återstår en del punkter i avtalet att 
förvärva bolaget med fastigheten. Detta innebär att avtalen som berör 
Kommunen, det vill säga avtal ett och två ovan, inte är färdiga att hanteras. 
Därför föreslås att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att 
slutföra affären.

Förhoppningen är att projekteringen av saneringsåtgärderna ska starta 2016.
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Yrkande
Tommy Ejnarsson, V, yrkar bifall till förslaget. 

Beredning
Kommunstyrelsen § 32/2015

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
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KF § 36 Dnr 2015/39 003

Förslag till reviderad bolagsordning för AB 
Hultsfreds Bostäder

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad bolagsordning för AB 
Hultsfreds Bostäder.

Sammanfattning
Ett förslag till ny bolagsordning för AB Hultsfreds Bostäder har tagits fram.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade § 51/2014-03-31 bland annat att styrelsen i 
AB Hultsfreds Bostäder inte längre ska ha utsedda ersättare. Med anledning 
av detta behöver bolagsordningen revideras.

Utöver detta gäller från och med 1 januari 2013 nya krav på 
bolagsordningarna för kommunala bostadsbolag som bland annat innebär 
att bolagsordningen ska innehålla uppgift om ändamålet med bolaget. 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har därför tagit fram en 
standardmall för bolagsordningar i dessa bolag. Det aktuella förslaget 
bygger på denna mall.

Förslaget ersätter nuvarande bolagsordning antagen av kommunfullmäktige 
§ 23/2010-02-22.

Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 33/2010
Kommunstyrelsen §§ 17/2010, 37/2015
Kommunfullmäktige §§ 23/2010, 51/2014

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Kommunkansliet
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KF § 37 Dnr 2013/221 050

Förslag till Upphandlingspolicy för Hultsfred, 
Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och 
Västerviks kommuner samt riktlinjer

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till upphandlingspolicy 
samt riktlinjer.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att tidigare beslut om inköpspolicy § 
95/2004 upphävs i och med detta.

Sammanfattning
Ett förslag till ny upphandlingspolicy har tagits fram. 

Ärendebeskrivning
Inköpscentralen har översänt förslag till upphandlingspolicy. Ett utkast till 
riktlinjer och checklistor har också sammanställts.

Arbetsutskottet beslutade § 352/2013-12-17 översända förslaget till 
koncernledningen för yttrande.

Vidare beslutade arbetsutskottet ge koncernledningen i uppdrag att se över 
förslaget till riktlinjer och checklistor samt att koncernledningen fastställer 
desamma.

Förslag till upphandlingspolicy tillsammans med riktlinjer för upphandling 
samt riktlinjer för direktupphandling har nu behandlats hos 
koncernledningen. 

Förslaget är att upphandlingspolicyn och riktlinjer för upphandling antas.

Yrkande
Mattias Wärnsberg, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att 
tidigare beslut om inköpspolicy § 95/2004 upphävs.

Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 352/2013, 48/2015
Koncernledningen 2014-09-25
Kommunstyrelsen § 33/2015
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Skickas till
Inköpscentralen i Västervik
Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommuner f.k.
Ekonomikontoret
Revisionen
Samtliga förvaltningar
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KF § 38 Dnr 2013/225 059

Förslag till svar på motion om att Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) missgynnar 
landsbygden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad i och med att 
kommunfullmäktige antagit upphandlingspolicyn och riktlinjer för 
upphandling.

Sammanfattning
En motion om att lagen om offentlig upphandling missgynnar landsbygden 
och dess företag har lämnats in. Genom förslaget till upphandlingspolicy 
anses motionsställarnas yrkanden tillgodosedda.

Ärendebeskrivning
Motionerna ”Justa villkor” och ”Lagen om offentlig upphandling 
missgynnar landsbygden” har fått ett gemensamt svar från kommunchef 
Lars-Erik Rönnlund.

Motion ”Lagen om offentlig upphandling (LOU) missgynnar 
landsbygden”
Fullmäktigeledamot Lennart Beijer, V, har 2013-12-20 lämnat in en motion 
till kommunfullmäktige där han föreslår:
- att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda 
  förväntade förändringar av LOU,
- att inte ingå i fler stora upphandlingsavtal som kan påverka möjligheten att 
  om något år förändra inriktningen av upphandlingen.

Ärendet
Kommunstyrelsen har förberett och nogsamt följt införandet av de nya 
reglerna. En ny upphandlingspolicy är under behandling där flera av de 
regler som kan nyttjas för lokal ekonomisk stimulans inarbetas samt där 
sociala villkor ställs.

Kommunstyrelsen har initierat ett arbete med att utreda möjligheterna för 
samordnad varudistribution. Vilket kan ge fler lokala livsmedelsproducenter 
möjligheten att delta i kommunala upphandlingar. Sedan motionen skrevs 
har de regler som motionären hänvisat till genomförts. Inga större 
upphandlingsavtal har ingåtts som varit aktuella att förändra inriktningen 
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på.

Kommunstyrelsen beslutade § 102/2014-10-14 att bordlägga ärendet i 
avvaktan på antagande av upphandlingspolicy. Då kommunfullmäktige i § 
37/2015 beslutat om upphandlingspolicyn kan motionen nu besvaras.

Beredning
Kommunfullmäktige § 2/2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 20/2014, 257/2014
Kommunstyrelsen §§ 102/2014, 35/2015

Skickas till
Motionsställaren
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KF § 39 Dnr 2013/90 059

Förslag till svar på motion från Mattias 
Wärnsberg, S, m fl om justa villkor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen utifrån 
upphandlingspolicyn med riktlinjer i och med att kommunfullmäktige 
antagit upphandlingspolicyn med riktlinjer för upphandling och 
direktupphandling.

Sammanfattning
En motion om att kräva ”justa villkor” vid kommunens upphandling har 
lämnats in till fullmäktige. Genom förslaget till upphandlingspolicy anses 
motionsställarnas yrkanden tillgodosedda.

Ärendebeskrivning
Motionerna ”Justa villkor” och ”Lagen om offentlig upphandling 
missgynnar landsbygden” har fått ett gemensamt svar från kommunchef 
Lars-Erik Rönnlund.

Motion ”Justa villkor”
Mattias Wärnsberg, S, med flera har 2013-05-07 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige om justa villkor där det föreslås att:

-  Hultsfreds kommun vid upphandlingar och inköp endast använder sig av 
   de företag som har verksamhet enligt de justa regler som motionen 
   beskriver.
-  Hultsfreds kommuns policydokument för upphandlingar och inköp 
   kompletteras med regler för justa villkor i arbetslivet.

Motionen remitterades till ekonomikontoret att svara i samråd med 
kommunjuristen. Eftersom att svar kan samordnas med först nämnda 
motion har kommunchef Lars-Erik Rönnlund fått i uppdrag av 
kommunalråd Lars Rosander att svara även på motion två. Ett yttrande har 
nu lämnats som svar på de två motionerna.

Ärendet
Kommunstyrelsen har förberett och nogsamt följt införandet av de nya 
reglerna. En ny upphandlingspolicy är under behandling där flera av de 
regler som kan nyttjas för lokal ekonomisk stimulans inarbetats samt där 
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sociala villkor ställs.

 Kommunstyrelsen har initierat ett arbete med att utreda möjligheterna för 
samordnad varudistribution. Vilket kan ge fler lokala livsmedelsproducenter 
möjligheten att delta i kommunala upphandlingar.

Vad gäller motionen finns det i förslaget till upphandlingspolicy text som 
beskriver att kommunen ska kunna ställa krav på sina leverantörer att de 
främjar goda arbetsvillkor och jämställdhet i arbetslivet, följer 
arbetsmarknadens villkor och/eller kollektivavtal, motarbetar 
diskriminering och korruption och medger insyn i sin verksamhet och 
meddelarfrihet för anställda. Dessa krav ska även gälla för 
underentreprenörer som leverantören anlitar.

Kommunstyrelsen beslutade § 101/2014-10-14 att bordlägga ärendet i 
avvaktan på antagande av upphandlingspolicy.

Kommunfullmäktige har i § /2015 godkänt upphandlingspolicyn vilket 
innebär att även motionen kan anses vara bifallen.

Yrkanden
Mattias Wärnsberg och Tomas Söreling, båda S, yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Beredning
Kommunfullmäktige § 65/2013
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 204/2013, 257/2014
Kommunstyrelsen §§ 101/2014, 33/2014

Skickas till
Motionsställarna
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KF § 40 Dnr 2014/28 289

Detaljplan för Länsmannen 15, Virserum

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av fastigheterna 
Länsmannen 11, Länsmannen 15 samt Virserum 8:1 i Hultsfreds kommun i 
enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag.

Sammanfattning
En detaljplan som möjliggör ombyggnad till bostäder har tagits fram.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 22/2015-02-23 att sälja fastigheten 
Länsmannen 15 till Statens bostadsomvandling AB (Sbo) i syfte att Sbo ska 
genomföra en ombyggnation av fastigheten till hyresrätter för äldre.

För detta behövs en detaljplaneändring för utökat användningsområde.

Detaljplaneändringen för Länsmannen 15 antogs av miljö- och 
byggnadsnämnden 2015-03-18. 

Detaljplanen har varit på samråd från 17 november till och med 8 december 
2014 och ute för granskning från 12 januari till och med l februari 2015.

En samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande har upprättats i vilka
inkomna yttranden redovisas. Inkomna yttranden innebär mindre ändringar
men är inte av den omfattningen att nytt samråd eller granskning behövs.

Om ärendet skulle beredas i normal ordning skulle beslut i 
kommunfullmäktige kunna tas tidigast 2015-04-27. Detta skulle innebära en 
fördröjning av startbesked för ombyggnationen av Strandskolan med en 
månad, i jämförelse med ovan föreslagen hantering.
För projektet avseende ombyggnation av Strandskolan till lägenheter, skulle 
denna tidsvinst på en månad, vara negativ.

Kommunstyrelsen gav därför i § 36/2015 ordförande Lars Rosander i 
uppdrag att godkänna detaljplaneändringen vilket möjliggör ett antagande 
vid dagens sammanträde i kommunfullmäktige.

Yrkande
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Lars Rosander, C, yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag om 
att anta detaljplanen.

Beredning
Kommunstyrelsen § 36/2015
Miljö- och byggnadsnämnden § 56/2015

Skickas till
Stadsarkitekten
Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen
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KF § 41 Dnr 2015/45 049

Beslut om synnerliga skäl enligt god ekonomisk 
hushållning

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att synnerliga skäl föreligger enlig ”God 
ekonomisk hushållning” beträffande kostnader för underskottstäckning 
2014 till Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB) och nedskrivning av 
bokförda fastighetsvärden i kommunen. Det negativet resultatet i 2014 års 
balanskravsavstämning behöver därför inte återställas.

Sammanfattning
Ett förslag finns om att åberopa synnerliga skäl enligt god ekonomisk 
hushållning när det gäller kommunens underskottstäckning till Hultsfreds 
Kommunala Industri AB samt gällande nedskrivning av bokförda 
fastighetsvärden.

Ärendebeskrivning
HKIAB har under senare år redovisat förluster före tillskott från 
kommunen. Under åren 2009 till 2013 har kommunen tillfört HKIAB 
aktieägartillskott till ett totalt belopp på 27,7 mkr. För 2014 budgeterades 
2,9 mnkr.

För att skapa möjligheter för HKIAB att i framtiden få en ekonomi i balans 
har bolaget beslutat att skriva ned bokförda värden på bolagets fastigheter. 
Nedskrivningen kan dock endast genomföras om bolaget får ägartillskott, 
som täcker detta.

Effekten av aktieägartillskottet och kommunens nedskrivning är att 
kommunen kommer att få minskade kostnader i framtiden, dels genom att 
HKIAB:s resultat kommer att förbättras och att därigenom de eventuella 
framtida aktieägartillskotten blir mindre och dels genom att kommunens 
avskrivningar minskar. Åtgärdernas effekt på kostnadsminskningarna är 
större än de ökade räntekostnaderna för kommunen.

I författningskommentarerna till kommunallagens ekonomikapitel angående 
återställande av eget kapital vid underskott exemplifieras följande som 
synnerliga skäl. Ett exempel är större omstruktureringsåtgärder i syfte att 
uppnå en god ekonomisk hushållning. Med större omstruktureringsåtgärder 
avses att åtgärden för kommunen eller landstinget är förknippad med stora 
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kostnader i relation till dess omsättning. Det kan t.ex. vara en kommun eller 
ett landsting med befolkningsminskning som behöver omstrukturera sin 
verksamhet för att få en mer anpassad verksamhet och framtida minskade 
kostnader genom omstruktureringen. Ett annat är när en avyttring av 
tillgångar har skett och en förlust därvid har uppstått. Det kan då finnas skäl 
att inte reglera förlusten under förutsättning att avyttringen samtidigt 
innebär att kommunen eller landstinget därigenom har skapat 
förutsättningar 
för minskade framtida kostnader. Den åtgärd kommunens aktieägartillskott 
till HKIAB finansierar kan inte direkt översättas till dessa exempel, men 
syftet är detsamma. 

Aktieägartillskottet till HKIAB utöver budget är 82,5 mnkr och värdet av 
nedskrivningen av bokförda fastighetsvärden för kommunen är 2,3 mnkr.

Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 45/2015
Kommunstyrelsen § 40/2015

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
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KF § 42 Dnr 2015/42 042

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
för verksamhetsåret 2014.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen, daterad 2015-03-17, tillstyrker revisionen att 
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder. 

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av 
tidigare ekonomichef Mats Stenström.

Därutöver föredrog kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C i 
korthet styrelsens verksamhet.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller 
beslut: 

Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, Mattias Wärnsberg, S, Pär Edgren, M, 
Åke Bergh, M, Per-Inge Pettersson, C, Mikael Petersson, FP, Tomas 
Söreling, S, Rosie Folkesson, S, Tommy Rälg, S, Tommy Ejnarsson, V, Ulf 
Larsson, C, Monica Bergh, KD, Gunvor Nilsson, M, Tommy Johansson, C, 
Carina Littorin, MP, Lennart Beijer, V, Britt Wireland Sorpola, S, och 
Jonny Bengtsson, S.

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Kommunstyrelsen
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KF § 43 Dnr 2015/42 042

Ansvarsfrihet för socialnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslutar att bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden 
för verksamhetsåret 2014.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen, daterad 2015-03-17, tillstyrker revisionen att 
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder. 

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av 
tidigare ekonomichef Mats Stenström.

Därutöver föredrog socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson, C i 
korthet nämndens verksamhet.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller 
beslut: 

Per-Inge Pettersson, C, Conny Daag, M, Monica Bergh, KD, Eva Svedberg, 
S, Rosie Folkesson, S, Lennart Beijer, V, Tommy Johansson, C, Lizette 
Wästerlund, S, och Jonny Bengtsson, S.

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Socialnämnden
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KF § 44

Val av protokolljusterare för ärende 19

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Eva Svedberg, S utses att justera § 45 i 
kommunfullmäktiges protokoll.

Ärendebeskrivning
Vid fullmäktiges behandling av ärendet om ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden får ordförande Fredrik Eirasson inte delta på grund av 
jäv. Vid ärendets behandling tjänstgör andre vice ordförande Lena Hasting 
som ordförande. Eftersom Lena Hasting även utsetts som protokolljusterare 
behöver fullmäktige utse ytterligare en protokolljusterare för enbart ärende 
19 i kommunfullmäktiges dagordning.
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KF § 45 Dnr 2015/42 042

Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslutar att bevilja ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2014.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen, daterad 2015-03-17, tillstyrker revisionen att 
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder. 

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av 
tidigare ekonomichef Mats Stenström.

Därutöver föredrog barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren, 
M i korthet nämndens verksamhet.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller 
beslut: 

Pär Edgren, M, Lennart Eklund C, Gunvor Nilsson, M, Mikael Lång, S och 
Fredrik Eirasson, C.

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 46 Dnr 2015/42 042

Ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslutar att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och 
byggnadsnämnden för verksamhetsåret 2014.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen, daterad 2015-03-17, tillstyrker revisionen att 
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder. 

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av 
tidigare ekonomichef Mats Stenström.

Därutöver föredrog miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lennart 
Davidsson, KD i korthet nämndens verksamhet.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller 
beslut: 

Lennart Davidsson, KD, Ulf Larsson, C, Konny Bogren, S, Ronny Olsson, 
C, Conny Daag, M, Alexander Steinvall Svensson, C, Britt Wireland 
Sorpola, S och Martin Rydén, S.

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Miljö- och byggnadsnämnden
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KF § 47 Dnr 2015/42 042

Ansvarsfrihet för valnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslutar att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden för 
verksamhetsåret 2014.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen, daterad 2015-03-17, tillstyrker revisionen att 
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder. 

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av 
tidigare ekonomichef Mats Stenström.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller 
beslut: 

Jonny Bengtsson, S, Silva Andersson, S, Conny Daag, M, Lennart Eklund, 
C, och Åke Bergh, M.

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Valnämnden
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KF § 48 Dnr 2015/42 042

Ansvarsfrihet för Överförmyndaren

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslutar att bevilja ansvarsfrihet för överförmyndaren 
för verksamhetsåret 2014.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen, daterad 2015-03-17, tillstyrker revisionen att 
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder. 

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av 
tidigare ekonomichef Mats Stenström.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte Silva Andersson, S, i ärendets 
handläggning eller beslut: 

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Överförmyndaren
Överförmyndare i Samverkan
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KF § 49 Dnr 2015/42 042

Årsredovisning för Hultsfreds kommun 2014

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa årsredovisningen för år 2014.

Sammanfattning
Ekonomikontoret har tagit fram en årsredovisning för Hultsfreds kommun 
för 2014. Årets resultat för kommunen uppgår till -59,9 mnkr varav 84,8 
mnkr avser jämförelsestörande poster.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har för år 2014 sammanställt och utarbetat en 
årsredovisning för Hultsfreds kommun och en sammanställd redovisning för 
kommunkoncernen.

Årets resultat är -59,9 mnkr för Hultsfreds kommun och -58,1 mnkr för 
kommunkoncernen Hultsfreds kommun.

Av kommunens kortsiktiga finansiella mål har målet om långfristiga 
skulder uppnåtts. Årets resultat och soliditet når inte målet. Inget av de 
långsiktiga finansiella målen uppnås. 

Kommunens resultat på -59,9 mnkr är lägre än budget och det beror på ett 
antal jämförelsestörande poster. Av dessa är 76,0 mnkr en 
nedskrivningsåtgärd för att Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB)
på lång sikt ska bli lönsamt. Dessutom är 6,5 mnkr driftbidrag till HKIAB 
och 2,3 mnkr nedskrivning av två fastigheter i kommunen. Tar man hänsyn 
till de jämförelsestörande posterna om totalt 84,8 mnkr hade kommunen 
visat ett resultat på 24,9 mnkr

Hultsfreds kommuns skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar 
blev 732,8 mnkr, en ökning från 2013 med 23,1 mnkr.

Hultsfreds kommuns nettoinvesteringar uppgick till 28,7 mnkr att jämföra 
med 23,6 mnkr 2013. Tillsammans med kommunens bolag 
nettoinvesterades för 49,8 mnkr, för 2013 var motsvarande 55,6 mnkr. 

Antalet anställda i Hultsfreds kommun har ökat med 24 jämfört med 2013, 
totalt var 1 191 anställda 2014. 

30



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-30

2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Befolkningen ökade under året med 103 personer till 13 738 den 31 
december 2014.

Vid dagens sammanträde i kommunfullmäktige föredras årsredovisningen 
av tidigare ekonomichef Mats Stenström.

Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 45/2015
Kommunstyrelsen § 39/2015

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Alla förvaltningar
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KF § 50 Dnr 2015/47 042

Årsredovisning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 2014

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund för år 2014 samt att ansvarsfrihet 
beviljas för Hultsfreds kommuns del för verksamhetsåret 2014.

Sammanfattning
En årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund har nu 
tagits fram. ÖSK-Hultsfred uppvisar ett positivt resultat om 8,6 mnkr.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) har sammanställts.

ÖSK-Hultsfred visar ett resultat på 8,6 mnkr för 2014. ÖSK utförde 
nettoinvesteringar för motsvarande 27,3 mnkr åt Hultsfreds kommun, 2013 
var motsvarande 21,1 mnkr.

Årsredovisningen för ÖSK föredrogs vid kommunfullmäktiges 
sammanträde av tidigare ekonomichef Mats Stenström.

Därutöver föredrog förbundsdirektionens ordförande Åke Nilsson, KD i 
korthet förbundets verksamhet.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller 
beslut: 

Lars Rosander, C, Mattias Wärnsberg, S, Åke Nilsson, KD, Per-Inge 
Pettersson, C, Lennart Eklund, C, Tomas Söreling, S, och Lars Lundgren, 
C.

Beredning
Kommunstyrelsen § 41/2015

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Högsby kommun
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KF § 51 Dnr 2015/46 042

Bokslut för VA-verksamheten 2014

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av bokslutet för 
VA-verksamheten 2014.

Ärendebeskrivning
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) Hultsfred VA redovisar 
ett resultat på 3,8 mnkr. Det goda resultatet är bland annat beroende på ett 
trendbrott vad gäller volymen som har ökat.

Beredning
Kommunstyrelsen § 42/2015

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KF § 52 Dnr 2015/53 042

Reglering av aktieägartillskott till Hultsfreds 
Kommunala Industri AB

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att reglera aktieägartillskottet enligt 
årsredovisning 2014 till Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB) 
genom övertagande av bolagets lån motsvarande 76 000 000 kronor och 
genom utbetalning med 6 549 776,53 kronor.

Sammanfattning
Ett förslag finns till hur aktieägartillskottet till Hultsfreds Kommunala 
Industri AB ska regleras.

Ärendebeskrivning
För att täcka HKIAB:s förlust har kommunen beslutat att ge bolaget ett 
aktieägartillskott på 82 549 776,53 kronor. I HKIAB:s bokslut för 2014 är 
tillskottet bokfört som en intäkt och som en fordran på kommunen. I 
kommunens bokslut är tillskottet bokfört som en kostnad och som en skuld 
till HKIAB. 

För att undvika att kommunkoncernens låneskuld ökar föreslås att skulden 
regleras genom att kommunen övertar lån från HKIAB. Bolagets låneskuld 
är 155,5 mnkr och Kommuninvest är den dominerande långivaren. Av 
skulden förslås 6 549 776,53 kronor regleras genom utbetalning. Resten 
76 000 000 kronor föreslås regleras genom övertagande av lån. De lån som 
kommunen föreslås överta är hos Kommuninvest till belopp 5 050 000 av 
8 600 000 kronor. Summan av detta övertagande är 76 000 000 kronor. 

I tjänsteskrivelsen till ärendet finns lånen uppräknade med nummer och 
belopp. Övertagandet ska göras snarast och senast före utgången av maj 
månad.

Beredning
Kommunstyrelsen § 50/2015

Skickas till
Ekonomikontoret
Hultsfreds Kommunala Industri AB
Revisionen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 53 Dnr 2015/44 042

Beslut om ram 2016

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ram för år 2016.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag utifrån de framtagna 
förutsättningarna samt diskussioner på budgetberedningens sammanträden.

Vid dagens sammanträde i kommunfullmäktige föredras förslaget till ram 
av ekonomichef Henric Svensson.

Beredning
Kommunstyrelsen § 43/2015

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Samtliga förvaltningar
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 54 Dnr 2015/33

Insatsområden i tillväxt- och 
näringslivsprogrammet 2015-2019

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående insatsområden i 
tillväxt- och näringslivsprogrammet:

1. Fler arbetstillfällen och företag Lars Gjörloff (ordf.)
Lena Hasting (pol.)

2. Kompetens och utbildning Per Theorin (ordf.)
Åke Bergh (pol.)

3. Stark och mer utvecklad 
infrastruktur

Michael Leijonhud (ordf.)
Tomas Söreling (pol.)

4. Attraktivt boende Sara Dolk (ordf.)
Åke Nilsson (pol.)
Tommy Rälg (pol.)

5. Utveckling av handel, turism och 
upplevelser

Malin Albertsson (ordf.)
Anders Andersson (pol.)
Silva Andersson (pol.)

6. Utveckling av kultur- och
landsbygdsservice

Peter Adolfsson (ordf.)
Rosie Folkesson (pol.)

7. Miljöfokus – hållbar tillväxt och 
teknikutveckling

Daniel Johansson (ordf.)
John Hoffbrink (pol.) 

8. Skapa naturlig integration och 
etablering av nyanlända samt söka aktiv 
samverkan med civilsamhälle, 
grannkommuner och regioner. 

Lars Rönnlund (ordf.)
Gunilla Aronsson (pol.)
Mikael Petersson (pol.)
Åke Nilsson (pol.)

Ärendebeskrivning

Arbetsgrupper bildas för varje insatsområde där företagare, politiker och 
tjänstemän tillsammans tar fram förslag till mål och aktiviteter. Varje 
arbetsgrupp leds av en kommunal tjänsteman. 
De mål och aktiviteter som finns med i förslagen ska vara sådant som 
kommunen direkt eller indirekt kan påverka. 

Ordförande utser tillkommande medlemmar i varje arbetsgrupp.

Beredning
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 320/2014
Kommunstyrelsen § 38/2015

Skickas till
Utvecklingskontoret
Kommunchefen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 55

Rapport från Regionförbundets verksamheter

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning
Åke Nilsson, KD, informerar om diskussionerna kring kommande 
regionbildning samt om pågående rekrytering av ny regiondirektör.
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Rosie Folkesson, S X

2 Lars Rosander, C X

3 Mattias Wärnsberg, S X

4 Göran Gustavsson, SD X

5 Per-Inge Pettersson, C X

6 Britt Wireland Sorpola, S X

7 Åke Bergh, M X

8 Åke Nilsson, KD X

9 Lennart Beijer, V X

10 Tommy Rälg, S X

11 Gunilla Aronsson, C -- -

12 John Hoffbrink, SD X

13 Conny Kristensen, S X

14 Ulf Larsson, C X

15 Tomas Söreling, S X

16 Pär Edgren, M X

17 Lars Lundgren, C X

18 Lena Hasting, S X

19 Lennart Davidsson, KD X

20 Pia Rydh, V Rickard Wästerlund, V X

21 Carl-Johan Pettersson, SD X

22 Göran Lundberg, S Dan Torkelsson, S X

23 Fredrik Eirasson, C X

24 Eva Svedberg, S X

25 Mikael Petersson, FP X
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
    

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

26 Åsa Landberg, C Ronny Ohlsson, C X

27 Kotaiba Kholi, S Martin Rydén, S X

28 Sofia Welinder, M Gunvor Nilsson, M X

29 Lisbeth Hoffbrink, SD Bo Eriksson, SD X

30 Lizette Wästerlund, S X

31 Lennart Odengrund, C Antje Rohde, C X

32 Anders Andersson, KD Gabriella Vogt, KD X

33 Mikael Lång, S X

34 Niclas Mobelius, C Tommy Johansson, C X

35 Tommy Ejnarsson, V X

36 Carina Littorin, MP X

37 Inger Loord, S X

38 Alexander Steinvall, C X

39 Ulf-Bertil Salomon, SD Tove Johansson, SD X

40 Jonny Bengtsson, S X

41 Conny Daag, M X

42 Silva Andersson, S X

43 Lennart Eklund, C X

44 Konny Bogren, S X

45 Monica Bergh, KD X
Närvarande             44/45      
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