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Ärendelista  2015-04-27
§ 56 Meddelanden

§ 57 Motion från Folkpartiet om ökad 
trygghet i vardagen

2015/75

§ 58 Motion från Mikael Petersson, FP om 
barnfattigdom i Hultsfreds kommun

2015/79

§ 59 Interpellation från Lennart Beijer, V, 
till kommunstyrelsens ordförande Lars 
Rosander, C, om vad som händer i 
konstgräsfrågan

2015/48

§ 60 Interpellation från Lennart Beijer, V, 
till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Pär Edgren, M, om vad som 
händer i konstgräsfrågan

2015/48

§ 61 Entledigande av ersättare i 
kommunfullmäktige

2015/72

§ 62 Val av lekmannarevisorer i de 
kommunala bolagen från årsstämmorna 
2015 till och med årsstämmorna 2019

2015/77

§ 63 Begäran från Samordningsförbundet 
om att utse kommunal revisor i 
förbundet

2015/74

§ 64 Information om ungdomsjobb, 
arbetsmarknadsenheten informerar

§ 65 Motion om att utveckla handelsplatsen i 
Målilla vid rondellen

2015/62

§ 66 Redovisning av motioner under 
beredning 2015

2015/49

§ 67 Utvärdering och uppföljning av 
hemsjukvårdsavtalet

2015/57

§ 68 Årsredovisning för 
Samordningsförbundet 2014

2015/61
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§ 69 Rapport från Regionförbundets 
verksamheter

3



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-27

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 56/2015

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. Årsstämma i Hultsfreds Kommunala Industri AB ägde rum innan 
fullmäktiges sammanträde

3. Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut (KF 
§ 95/2010-11-09, totalt 11 beslut)

4. Översyn av styrdokument

5. Information om verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
KF § 21/2014-02-24 om mottagande av ensamkommande barn – 
beslut från socialnämnden

6. Kommunstyrelsens protokoll är justerat 2015-04-21
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KF § 57/2015 Dnr 2015/75 169

Motion om ökad trygghet i vardagen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Folkpartiet i Hultsfreds kommun föreslår i en motion åtgärder med 
anledning av ett ökande antal bostadsinbrott.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Mikael Pettersson, FP, har 2015-04-14 lämnat in en
motion om ökad trygghet i vardagen. I motionen hänvisas till aktuell 
statistik från Polisen över anmälda villainbrott i kommunen. 

Motionsställaren yrkar att kommunen tar problemet på allvar genom 
följande åtgärder:
- Att Hultsfreds kommun skyndsamt utreder möjligheter att aktivt utöka 

grannsamverkan och att öka samarbetet med polisen.
- Att Hultsfreds kommun skyndsamt utreder möjligheten till fler

förebyggande åtgärder mot bostadsinbrotten.
- Att Hultsfreds kommun genomför en informationskampanj i 

kommunen tillsammans med berörda aktörer.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 58/2015 Dnr 2015/79 754

Motion om barnfattigdom i Hultsfreds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Folkpartiet i Hultsfreds kommun har lämnat in en motion om en 
kartläggning av barnfattigdomen i Hultsfreds kommun samt åtgärder för att 
förbättra situationen för dessa barn.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Mikael Pettersson, FP, har 2015-04-20 lämnat in en
motion om barnfattigdom i Hultsfreds kommun. I motionen hänvisas till en 
undersökning från Rädda Barnen om barnfattigdom liksom åtgärder som 
genomförts nationellt under den förra mandatperioden. Motionens syfte är 
att synliggöra denna grupp barn även i Hultsfreds kommun. I motionen 
yrkas därför att behoven kartläggs, att en handlingsplan tas fram samt att 
kommunen ska införa och informera om en så kallad ”fritidspeng”.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 59/2015 Dnr 2015/48 019

Interpellation från Lennart Beijer, V, till 
kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, 
C, om "vad händer i konstgräsfrågan"
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad utifrån Lars 
Rosanders svar.

Sammanfattning
Lennart Beijer, V, har ställt en interpellation till kommunalrådet om en 
lägesrapport i frågan om iordningsställandet av en konstgräsplan inom 
kommunen.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har 2015-04-09 lämnat in en 
interpellation där han önskar en lägesrapport om vad som händer i 
”konstgräsfrågan” samt en fråga om ”kommunens klubbar kan räkna med 
konstgräs till kommande vinter. 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, redogör vid dagens 
sammanträde i kommunfullmäktige för planerna på att istället placera 
tälthallarna för konstgräs och skateboard i anslutning till Hagadals 
Sportcentrum. Detta alternativ anses lämpligare än den ursprungliga 
placeringen i de tält som idag finns vid f.d. Gjutal. Dessa tält avses istället 
uthyras för industrins behov. 

Ett skriftligt svar på interpellationen kommer att lämnas vid fullmäktiges 
nästa sammanträde.
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KF § 60/2015 Dnr 2015/48 019

Interpellation från Lennart Beijer, V, till barn- 
och utbildningsnämndens ordförande Pär 
Edgren, M, om skolgårdens status i Silverdalen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad utifrån Pär 
Edgrens svar.

Sammanfattning
Lennart Beijer, V, har ställt en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande om skolgårdens status i Silverdalen.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har 2015-04-21 lämnat in en 
interpellation om skolgårdens status i Silverdalen. Lennart Beijer ställer 
mot bakgrund av förskolans flytt till skolans lokaler två frågor till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren, M. Den första frågan handlar 
om vilka planer som finns för Silverdalens skola och förskola när det gäller 
skolgården och de äldre skolbyggnaderna. Den andra frågan handlar om 
hur skolgårdarnas status är och vilka planer som finns för dessa i 
kommunen som helhet.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren, M, har inför 
fullmäktiges sammanträde inkommit med följande svar: 

”1. Planerna för skolgården är att så fort som möjligt få till skolgården så 
att det går att använda ytorna till lek och aktiviteter i större utsträckning än 
idag. Just nu håller man på att grusa upp planen mellan träbyggnaden och 
modulen. 

Fotbollsmål och basketkorgar kommer att sättas upp inom kort. 
Gräs kommer att sås in på baksidan av tegelbyggnaden, samt lägga på jord 
vid baksidan av modulen och så in gräs även där. 
Gräs kommer också sås in på andra ställen på förskolegården där det skall 
vara gräs. Asfaltering kommer att ske under sommarlovet, på de platser där 
asfalt ska finnas.

Planerna för den gamla skolbyggnaden och den nuvarande skolbyggnaden 
är en aktuell fråga hos kommunstyrelsen. Bun har fattat beslut på att bägge 
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de gamla byggnaderna ska rivas och ersättas med en modulbyggnad, som 
ska hyras på en tidsperiod av fem år. 

Kommunstyrelsen har fattat beslut på att BUN ska fortsätta att utreda 
kostnader för renovering och en mer långsiktig lösning. Beroende på vilka 
beslut som fattas av kommunstyrelsen kring skolbyggnadernas framtid så 
finns det olika tillvägagångssätt och alternativ. 
Att riva skolbyggnaderna och ersätta dem med en modulbyggnation 
kommer att ge mer yta till skolgård samt en ny planering för skolgård då 
yta som inte är tillgänglig idag frigörs. Om en av de gamla byggnaderna 
rivs så erbjuder det ytterligare yta som kan användas för ny skolgård. 

2. Statusen för skolgårdarna i kommunen anser BUN som i stort sett god. I 
det systematiska arbetsmiljöarbetet tas risker kring innemiljö och utemiljö 
upp och utifrån dessa fattas beslut om åtgärder. Om ändring av fastigheter 
sker så bör även utemiljön ses över i samband med detta.

Pär Edgren
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden”
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KF § 61/2015 Dnr 2015/72 109

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lars Ottosson, SD, från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Ny räkning får begäras hos länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Lars Ottosson, SD, har i skrivelse daterad 2015-04-13 begärt att bli 
entledigad från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Skickas till
Den entledigade
Länsstyrelsen i Kalmar län
Personalkontoret
Kommunkansliet
Pärmen
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KF § 62/2015 Dnr 2015/77 007

Val av lekmannarevisorer i de kommunala 
bolagen från årsstämmorna 2015 till och med 
årsstämmorna 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Bland kommunens lekmannarevisorer fördelas uppdragen att vara revisorer 
i kommunens bolag enligt följande för perioden från årsstämmorna 2015 
till och med årsstämmorna 2019:

Revisorer i Hultsfreds Kommunala Industri AB
                                                                     Ersättare
M Jan Petersson                         Staffan Leijon

Tveta Kornettsgården    Främsteby 20
570 84  Mörlunda    577 93 Vena

S Gunilla Abrahamsson           Torbjörn Karlsson
Svärdstigen 15    Tältstigen 12
577 36 Hultsfred                   577 36 Hultsfred

Revisorer i AB Hultsfreds Bostäder
S Gilbert Carlsson

Aspedalsgatan 45
577 33  Hultsfred

KD Torgny Rönnestad
Disponentgatan 6
577 38 Hultsfred

Revisorer i RockCity AB
C Staffan Leijon

Främsteby
577 93 Hultsfred

V Torbjörn Karlsson
Tältstigen 12
577 36 Hultsfred

Sammanfattning
Ett förslag finns om hur uppdragen som lekmannarevisorer i de 
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kommunägda bolagen ska fördelas mellan de för kommunen utsedda 
revisorerna.

Ärendebeskrivning
Kommunens förtroendevalda revisorer har lämnat ett förslag på hur 
uppdragen som lekmannarevisorer i kommunens helägda bolag ska 
fördelas. I enlighet med HKIAB:s bolagsordning har förslaget inför 
fullmäktiges sammanträde kompletterats med två ersättare.

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Hultsfreds Kommunala Industri AB
RockCity Hultsfred AB
Kommunkansliet
Pärmen
Personalkontoret
Revisionen
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KF § 63/2015 Dnr 2015/74 109

Begäran från Samordningsförbundet om att 
utse kommunal revisor i förbundet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Bengtsson, S, Kalmar, till 
gemensam revisor för kommunernas räkning i Samordningsförbundet i 
Kalmar län.

Sammanfattning
Samordningsförbundet i Kalmar län har begärt att kommunerna ska utse en 
gemensam revisor i förbundet.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Kalmar län har i skrivelse daterad 2015-03-30 
hemställt om att kommunfullmäktige ska besluta att utse Jan Bengtsson, S, 
Kalmar som gemensam revisor för kommunernas räkning i 
Samordningsförbundet i Kalmar län. Jan Bengtsson har nominerats av 
Primärkommunala nämnden enligt beslut § 9/2015-02-26.

Skickas till
Samordningsförbundet i Kalmar län
Revisionen
Pärmen
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KF § 64/2015

Information om ungdomsjobb
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadssekreterarna Robert Andersson och Johanna Bälter 
informerar om arbetsmarknadsenhetens olika uppdrag och framförallt om 
den satsning på åtgärder mot arbetslösheten som kommunfullmäktige 
beslutade om i § 97/2013-08-26. 

I de så kallade ungdomsanställningarna värvas utifrån individens behov 
jobb, utbildning, coaching och exempelvis körkortsutbildning. 
Målsättningen är att ge ungdomarna arbetslivserfarenhet och göra dem 
anställningsbara.

Robert och Johanna berättar om flera goda exempel där 
ungdomsanställningarna i slutändan lett till mer varaktiga anställningar 
både inom kommunen och näringslivet.

Skickas till
Arbetsmarknadsenheten
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KF § 65/2015 Dnr 2015/62 259

Svar på motion om att utveckla handelsplatsen 
i Målilla vid rondellen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i och med att 
ärendet redan finns med i budgetarbetet.

Sammanfattning
Ett antal fullmäktigeledamöter från 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.

Kommunfullmäktige beslutade § 32/2015-03-30 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet om pengar till handelsplatsen finns med i budgetberedningen där 
ett förslag för budget 2016 arbetas fram.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 32/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2015
Kommunstyrelsen § 55/2015

Skickas till
Budgetberedningen
Motionsställarna
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KF § 66/2015 Dnr 2015/49 019

Redovisning av motioner under beredning 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av motioner 
under beredning per 2015-03-05.

Sammanfattning
Redovisning av motioner under beredning.

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunkansliet två 
gånger per år upprätta en redovisning av inlämnade motioner som inte är 
färdigberedda. Mot bakgrund av detta redovisas därför motioner under 
beredning per 2015-03-05. Redovisningen upptar 7 motioner för 
genomgång. Sedan den senaste redovisningen per 2014-09-30 har 
kommunfullmäktige slutligt behandlat 11 stycken motioner. Av de ej 
färdigberedda motionerna finns det tre stycken motioner som är äldre än ett 
år, varav den äldsta inlämnades till fullmäktiges sammanträde 2013-06-17. 
Förslag till svar på de två äldsta motionerna kommer att behandlas av 
kommunstyrelsen i samband med förslaget till ny upphandlingspolicy. 
Nedan redovisas var motionerna för närvarande ligger i beredningen:

Antal motioner som 
remitterats till 
remissinstansen

Varav gemensamt 
uppdrag med 
annan 
remissinstans

Socialnämnden 3
Utvecklingschef 1
Till 
Budgetberedningen

1

Till KS 2

Dnr 2013/90 Motion från Mattias Wärnsberg m fl, samtliga S, om justa 
villkor. Motionen är behandlad i kommunfullmäktige § 39/2015.

Dnr 2013/225 Motion från Lennart Beijer, V, om att lagen om offentlig 
upphandling missgynnar landsbygden. Motionen är behandlad i 
kommunfullmäktige § 38/2015.

Dnr 2014/3 Motion från Tommy Rälg och Rosie Folkesson, båda S, om 
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Silverslättsvägen. Ärendet behandlas i budgetberedningen för budget 2016. 

Dnr 2014/15 Motion från Åke Nilsson, KD, m fl om barnahus i norra 
länsdelen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera 
motionen till socialnämnden ksau § 254/2014-09-30.

Dnr 2014/69 Motion från Åke Nilsson, KD, om ungdomskraft. Remitterad 
till utvecklingschefen för yttrande ksau § 111/2014-04-01. Kostnadsförslag 
begärt från ÖSK.

Dnr 2014/195 Motion från Conny Daag, M, m fl, om buss till 
äldreomsorgen. Remitterad till socialnämnden för yttrande ksau § 
310/2014-11-18.

Dnr 2014/204 Motion från Tomas Söreling, S, m fl, om möjlighet till köp 
av tjänst för samvaro vid partners bortgång. Remitterad till socialnämnden 
för yttrande ks § 14/2015-01-13.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 64/2015
Kommunstyrelsen § 54/2015

Skickas till
Kommunkansliet
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KF § 67/2015 Dnr 2015/57 739

Utvärdering och uppföljning av 
hemsjukvårdsavtalet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna ”Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom 
hemsjukvårdsavtalet” daterad 2013-10-24 samt ”Rapport Analys avvikelser 
inom hemsjukvården i Kalmar län” daterad 2014-12-09.

2. Godkänna och underteckna upprättat förslag till ”Förtydligande tillägg 
till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län” daterat 2015-01-19, att 
börja tillämpas från och med 2015-07-01.

3. Godkänna och underteckna reviderat förslag till Ramavtal 
läkarmedverkan, daterad 2015-01-19, att börja tillämpas från och med 
2015-07-01.

4. Ge länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och
angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag att

- ansvara för att upprätta en handlingsplan för 
kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och 
omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan.

- ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram 
praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring 
Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida revideringar av praktiska 
anvisningar.

- leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet.

5. Utse Primärkommunala nämndens presidium och Landstingsstyrelsens 
presidium till att utgöra den regionala politiska Samverkansgrupp som har 
att hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt.

Jäv
Tommy Ejnarsson, V, deltar inte i beslutet på grund av jäv.
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Sammanfattning
Förslag till beslut gällande förtydligande tillägg till ”Avtal om övertagande 
av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och 
kommunerna i Kalmar län” samt ”Ramavtal om läkarmedverkan”.

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt 
boende från landstinget till kommunerna i Kalmar län. 
Hemsjukvårdsavtalet utvärderades 2010 och den utvärderingen resulterade 
i en rapport 2011. I utvärderingsrapporten finns ett antal identifierade 
förbättringsområden och förslag till förbättringar.

Primärkommunala Nämnden (PKN) och Landstingsstyrelsen i Kalmar län 
gav Regionförbundet och Landstingsdirektörens stab i uppdrag att starta ett 
gemensamt och fördjupat utredningsarbete inom identifierade områden. 
Detta resulterade i ”Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden 
inom hemsjukvårdsavtalet” som blev klar 2013-10-24.

Efter detta bildades ”Länsgemensam ledning i samverkan inom 
socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård” och nya 
överläggningar följde samt ett uppdrag för Länsgemensam ledning i 
samverkan att under hösten 2014 samla in, analysera och följa upp 
avvikelser kopplade till Hemsjukvårdsavtalet.
I uppdraget ingick även att vid årsskiftet 2014/2015 redovisa uppföljningen 
av avvikelserna mellan huvudmännen. Resultatet redovisades i ”Rapport 
Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län” daterad 2014-12-09.

Förslaget till ”Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- 
och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och 
kommunerna i Kalmar län” som var klart 2013-10-24, har kompletterats 
med punkter från överläggningarna som parterna kom överens om i 
Länsgemensam ledning i samverkan och utgör ett nytt förslag till 
”Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 
Kalmar län”, daterat 2015-01-19.

Detsamma gäller för ramavtal läkarmedverkan som har kompletterats och 
utgör ett nytt förslag till ”Ramavtal läkarmedverkan” daterat 2015-01-19.

Yrkande
Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 30/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2015
Kommunstyrelsen § 52/2015

Skickas till
Socialnämnden
Primärkommunala nämnden
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 68/2015 Dnr 2015/61 042

Årsredovisning för Samordningsförbundet 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för Hultsfreds kommuns del godkänna 
årsredovisningen för 2014 samt bevilja ansvarsfrihet för år 2014.

Jäv
Tommy Ejnarsson, V, Per-Inge Pettersson, C, och Jonny Bengtsson, S, 
deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Sammanfattning
Godkännande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Kalmar län har, i enlighet med lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) översänt årsredovisning 
för 2014, granskning av årsredovisning 2014 samt revisionsberättelse för 
2014 till förbundsmedlemmarna.

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

När frågan om ansvarsfrihet har prövats ska Samordningsförbundet få 
besked om detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 75/2015
Kommunstyrelsen § 53/2015

Skickas till
Samordningsförbundet i Kalmar län
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 69/2015

Rapport från Regionförbundets verksamhetet
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning
Lars Rosander, C, informerar om de aktuella diskussionerna i 
Regionförbundet och Landstinget om framtida regionbildning.
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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 Cecilia Lindblom, V X

10 Tommy Rälg, S X

11 Gunilla Aronsson, C X

12 John Hoffbrink, SD X

13 Conny Kristensen, S Christel Rüdiger 
Karlsson, 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 Dan Torkelsson, S X

19 Lennart Davidsson, KD X

20 Pia Rydh, V X

21 Carl-Johan Pettersson, SD Bo Eriksson, SD X

22 Göran Lundberg, S Martin Rydén, 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 X

27 Kotaiba Kholi, S X

28 Sofia Welinder, M X

29 Lisbeth Hoffbrink, SD X

30 Lizette Wästerlund, S X

31 Lennart Odengrund, C X

32 Anders Andersson, KD X

33 Mikael Lång, S Agneta Malmqvist, S X

34 Niclas Mobelius, 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 Antje Rohde, C X

44 Konny Bogren, S X

45 Monica Bergh, KD - - -

Närvarande                44/45      
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