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§ 47 Ny motion om hur lindra eller helt 
eliminera urbaniseringseffekterna inom 
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2017/53
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2017/54
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§ 50 Interpellationer och frågor 2017/1
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KF § 45/2017

Meddelanden

1. Redovisningen av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början Anslaget 2017 Återstår
650 000:- 0:- 650 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

Anslag från årets början  Anslaget 2017 Återstår
17 865 600:- 0:- 17 865 600:-

2. Årsredovisningen 2016 finns nu på kommunens hemsida.

3. Beslut från kommunstyrelsen om ny överenskommelse om samverkan
mellan polismyndigheten och Hultsfreds kommun samt att tidigare
överenskommelse har upphört att gälla.
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KF § 46/2017

Allmänhetens frågestund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska allmänheten beredas tillfälle 
att ställa frågor vid varje sammanträde med kommunfullmäktige.

Vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige ställs frågor om 
följande ämnen:
- En fråga om hur kommunen ska göra för att kontrollera att det
bevattningsförbud som gäller från och med 1 maj efterföljs.

Frågan besvaras av kommunstyrelsens förste vice ordförande 
Åke Nilsson, KD.
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KF § 47/2017 Dnr 2017/53

Motion från Börje Helgesson, L, om hur lindra 
eller helt eliminera urbaniseringseffekterna 
inom vår egen kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
En motion om hur man kan lindra eller helt eliminera 
urbaniseringseffekterna inom kommunen har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-03-21 lämnat in en 
motion om hur man kan lindra eller helt eliminera urbaniseringseffekterna 
inom vår egen kommun.

Motionsställaren föreslår att all framtida utveckling av service och annan 
kommunal- och länsaktivitet bedrivs under mottot ”samtliga i vår kommun 
ingående tätorter ska brukas och ges likvärdiga möjligheter till utveckling 
som tätorten i sig själv.”

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L, 2017-03-21

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 48/2017 Dnr 2017/54

Motion från Rosie Folkesson, S, om möjligheter 
till att söka bidrag till aktiviteter m m
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
En motion om möjligheter till att söka bidrag till aktiviteter m. m. har 
lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Rosie Folkesson, S, har 2017-03-23 lämnat in en 
motion om möjligheter till att söka bidrag till aktiviteter m.m.

I motionen framgår att det finns många olika möjligheter för en kommun 
att söka bidrag från olika bidragsgivare som exempelvis EU, MUCF och 
Länsstyrelsen. EU har en mängd olika bidrag att söka. Det har funnits ett 
motstånd att söka dessa eftersom arbetet runt om kring ett projekt har varit 
så krävande. Den administrativa delen har nu förenklats, vilket gör att detta 
blir mer intressant.

Motionsställaren föreslår därför att kommunen anställer en person vars 
uppgift är att söka bidrag samt sköta administrationen kring detta. Vidare 
förslås att denna tjänst inte är knuten till en förvaltning utan sträcker sig 
över hela kommunen.

Beslutsunderlag
Motion från Rosie Folkesson, S, 2017-03-23

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 49/2017 Dnr 2017/65 019

Motion från Lizette Wästerlund och Mikael 
Lång, båda S, om gratis busskort inom 
Hultsfreds kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
En motion om gratis busskort inom kommunen har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamöterna Lizette Wästerlund och Mikael Lång, 
båda S, har 2017-03-24 lämnat in en motion om gratis busskort inom 
kommunen.

Motionsställarna menar att för att kommunen ska kunna utvecklas behöver 
man dels skapa attraktiva boenden och aktiviteter på alla orter samt dels se 
till att kommuninvånarna enkelt kan ta sig mellan orterna.

Motionsställarna föreslår att kommunen utreder möjligheterna och vilka 
kostnader det skulle innebära att göra kollektivtrafiken gratis till alla 
kommuninvånare, alternativt till vissa grupper (exempelvis skolungdomar 
och pensionärer) eller vissa turer.

Vidare föreslås att ett förslag tas fram på hur ett system för subventionerad 
kollektivtrafik skulle kunna fungera.

Beslutsunderlag
Motion från Socialdemokraterna 2017-03-24

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 50/2017 Dnr 2017/1 009

Interpellation från Börje Helgesson, L, till Åke 
Nilsson, KD, angående Badstigen i Virserum
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad genom Åke 
Nilssons svar.

Sammanfattning
En interpellation från Börje Helgesson, L, ställd till ÖSKs ordförande Åke 
Nilsson, KD, angående önskemål om sittmöjligheter längs med Badstigen i 
Virserum har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson , L, har lämnat in en interpellation 
ställd till Östra Smålands Kommunalteknikförbunds (ÖSKs) ordförande 
Åke Nilsson. Den handlar om att det finns önskemål om att inrätta någon 
form av ”paus-möjlighet”, exempelvis någon form av sitthörna eller ett par 
parksoffor, längs med den så kallade Badstigen i Virserum.

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har Åke Nilsson lämnat följande 
svar:

”Badstigen går på privat mark ägd av X, förutom en liten del i början från 
samhället räknat, som ligger på den fastighet där skolan är belägen. Var 
och en av sommarstugeägarna i den aktuella delen har servitut innebärande 
att de får använda vägen/Badstigen. Stugägarna sköter vägen/stigen genom 
en sommarstugeförening. Ordförande i föreningen är för närvarande X.

Genom att det rör sig om privat mark gör kommunen/ÖSK inga åtgärder 
enligt önskemålen. Enklaste sättet är att de som önskar göra något 
kontaktar sommarstugeföreningen och för fram önskemålen med frågan 
om de kan tänka sig en sittplats med några soffor och åtar sig att förvara 
sofforna och sätta ut dem när vädret tillåter. Det senare kan förstås någon 
eller några av de hugade flanörerna istället åta sig. ÖSK kan vara 
behjälplig med att gratis tillhandahålla ett par äldre men funktionsdugliga 
soffor för ett sådant syfte.”
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Beslutsunderlag
Interpellation från Börje Helgesson, L, 2017-04-04

Skickas till
Interpellationsställaren
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KF § 51/2017 Dnr 2017/37 109

Ny kommunfullmäktigeledamot samt 
entledigande av ny ersättare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Cecilia Lindblom, V, som ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Pia Rydh, V.

Vidare beslutas att ny sammanräkning får begäras hos Länsstyrelsen då 
Nicole Ejnarsson, V, avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige efter Cecilia Lindblom.

Sammanfattning
Ny ledamot samt ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Pia Rydh, V, har i en skrivelse daterad 2017-02-27 begärt att bli entledigad 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt uppdraget som 
ersättare i valberedningen.

Kommunfullmäktige beslutade § 21/2017-03-20 att entlediga Pia Rydh från 
sina uppdrag samt begära ny räkning hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har översänt beslut att ny ledamot efter Pia Rydh blir Cecilia 
Lindblom och till ny ersättare efter Cecilia Lindblom utses Nicole 
Ejnarsson.

Nicole Ejnarsson har 2017-04-14 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2017-02-27
Kommunfullmäktige § 21/2017
Beslut från Länsstyrelsen
Begäran om entledigande 2017-04-14

Skickas till
Den valda
Den entledigade
Personalkontoret
Kommunkansliet
Länsstyrelsen
Pärmen
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KF § 52/2017 Dnr 2017/63 023

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo Eriksson, SD, till ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Ulf-Bertil Salomon, SD.

Vidare beslutas att Matz Hesselgård, SD, utses till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Bo Eriksson.

Slutligen beslutas att nyutsedde ersättaren Ulf Steinvall, SD, entledigas från 
uppdraget som ersättare och att ny räkning får begäras hos länsstyrelsen.

Sammanfattning
Ny ledamot samt ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har beslutat att utse Bo Eriksson, SD, som ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Ulf-Bertil Salomon, SD. Till nya ersättare efter 
Bo Eriksson utses Matz Hesselgård och Ulf Steinvall, båda SD.

Ulf Steinvall har 2017-04-05 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Beslut från Länsstyrelsen
Entledigande från Ulf Steinvall 2017-04-05

Skickas till
De valda
Den entledigade
Personalkontoret
Kommunkansliet
Länsstyrelsen
Pärmen
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KF § 53/2017

Information från Riksbyggen om 
äldreboendeutredningen
Beslut
Kommunfullmäktige har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Representanter från Riksbyggen informerar om den pågående 
äldreboendeutredningen.

Skickas till
Kommunkansliet
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KF § 54/2017 Dnr 2017/56

Utökning av förskola i Hultsfreds tätort
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka med en förskoleavdelning genom att 
hyra en modul. Den nya avdelningen ansluts till befintliga Råsebäcks förskola.

För 2017 beräknas utfallet för alla kostnader på halvårseffekt och kostnader 
för inventarier vilket innebär 1 947 400 kronor som får belasta årets resultat.

Vidare beslutas om personalkostnader för helår för upp till tre tjänster till 
Råsebäcks förskola samt fem tjänster till Venhaga och Stålhagens förskolor 
för att göra om två avdelningar från 15-timmarsverksamhet till 
småbarnsavdelningar.

De utökade hyres- och personalkostnaderna tas med i budgetdialogen för 
2018.

Sammanfattning
Barn- och utbildningschef Per Theorin och biträdande barn- och 
utbildningschef Martin Snickars redogjorde för ärendet på arbetsutskottets 
sammanträde 2017-03-28.

Förskolan i Hultsfreds kommun har under de senaste åren ökat kraftigt i 
antalet inskrivna barn. Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21 att utöka 
med tre avdelningar i Hultsfred och med två avdelningar vid Venhaga förskola 
i Målilla. Antalet barn i kö har  fortsatt att öka vilket gör att befintliga lokaler 
inte kommer att räcka till.

Förslag på lösning är att göra om två befintliga 15-timmarsavdelningar till 
småbarnsavdelningar på heltid eftersom antalet migrationsbarn har minskat.

Behovet av antalet förskoleplatser är störst i Hultsfred och en tillfällig lösning 
är att utöka ytterligare med en modulavdelning vid Råsebäcks förskola för att 
tillgodose behovet av antalet platser.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet och 
föreslår kommunfullmäktige att besluta om att utöka med en 
förskoleavdelning genom att hyra en modul. Den nya avdelningen ansluts till 
befintliga Råsebäcks förskola.

Markberedning och bygglov går på upp till 90 000 kronor. Kostnaderna för 
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drift går på 27 900 kronor/månad och personalkostnader på 1 400 000 kronor 
för helår för upp till tre tjänster och inventariekostnader till ny avdelning på 
upp till 100 000 kronor.

Kommunfullmäktige föreslås även besluta om personalkostnader på 2 350 000 
kronor för helår för upp till två tjänster på Venhaga förskola och upp till tre 
tjänster på Stålhagens förskola för att göra om två avdelningar från 
15-timmarsverksamhet till småbarnsavdelningar.

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta om personalkostnader på upp till 
1 400 000 kronor för helår för upp till tre tjänster och inventariekostnader på 
upp till 100 000 kronor för att kunna öppna en ny avdelning vid Råsebäcks 
förskola.

För 2017 beräknas utfallet för alla kostnader på halvårseffekt utom kostnader 
för inventarier.

De utökade hyres- och personalkostnaderna tas med i budgetdialogen för 
2018.

Kostnader för 2017
Markberedning 70 000 kr
bygglov 20 000 kr
Hyreskostnader modul 6 månader 27900kr/månad 167 400 kr
inventarier modul förskola 100 000 kr
3 tjänster till Råsebäck 5 månader 590 000 kr
5 tjänster till Venhaga och Stålhagen 5 
månader 1 000 000 kr

Totalt: 1 947 400 kr

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 39/2017
Ordförandebeslut barn-och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2017
Kommunstyrelsen § 27/2017

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Budgetberedningen
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KF § 55/2017 Dnr 2017/57

Två tjänster för social verksamhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att barn-och utbildningsnämnden får 
överskrida budget med 950 000 kronor för utökade personalkostnader med 
två tjänster för social verksamhet som kan kopplas till ungdomsenhetens 
befintliga verksamhet.

För 2017 beräknas utfallet för personalkostnaderna på halvårseffekt vilket 
innebär 400 000 kronor.

Sammanfattning
Förslag för att stötta elever som är i behov av särskilt stöd genom att 
komplettera befintliga verksamheter med en del för social stöttning till de 
elever som behöver det.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Per Theorin och biträdande barn- och 
utbildningschef Martin Snickars redogjorde för ärendet på arbetsutskottets 
sammanträde.

Det finns ett behov både på grundskolan och på Hultsfreds gymnasium att 
kunna förbättra tryggheten och studiemiljön i skolorna. För att kunna stötta 
alla elever som är i behov av särskilt stöd finns det behov av att 
komplettera befintliga verksamheter med en förstärkning för social 
stöttning till elever som behöver det.

Att förstärka den sociala verksamheten har två syften. Det ena syftet är 
enligt Skollagen 5 kapitel 3 § ”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt 
att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero.” Det andra syftet är att stötta de elever som saknar 
studiemotivation tillfälligt och har ökad frånvaro från undervisningen. Det 
finns risk att elever som saknar studiemotivation stör studieron för övriga 
elever på ett negativt sätt. De elever som stör studieron eller har bristande 
närvaro på lektionerna behöver få social stöttning för att kunna hitta 
motivationen igen för sina studier.

Skolorna i Hultsfred har redan idag ett gott samarbete med kommunens 
ungdomsenhet som leds av kultur- och fritidsförvaltningen.

Grunden till arbetet i ungdomsenheten ligger i att skapa relationer till 
ungdomar. Framförallt för att stödja ungdomarna så att de kan tillvarata och 
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använda sina egna inneboende resurser. Ungdomsenhetens uppdrag är att 
främja en god relation till vuxenvärlden, skapa positiv fritid och öka ungas 
känsla av delaktighet i samhället.

För att skapa en social verksamhet för att stötta de elever som behöver det 
finns det behov av två tjänster som kan kopplas till ungdomsenhetens 
befintliga verksamhet i samverkan med skolorna. För att lyckas med den 
sociala stöttningen är även behovet av täta föräldrakontakter viktiga vilket 
sker genom det tänkta arbetet i den sociala verksamheten. 
Personalkostnader för två tjänster räknas uppgå till 950 000 kronor för 
helår. För 2017 beräknas utfallet för personalkostnaderna på halvårseffekt. 
De utökade personalkostnaderna tas med i budgetdialogen för 2018.

Yrkanden
Rosie Folkesson, S, yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 40/2017
Ordförandebeslut barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2017
Kommunstyrelsen § 28/2017

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Budgetberedningen
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KF § 56/2017 Dnr 2017/49 249

Markbyte för del av X i Silverdalen
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till markbytesavtal.

Sammanfattning
Förslag om markbyte i Silverdalen.

Ärendebeskrivning
En förfrågan har inkommit till kommunen om att byta mark i Silverdalen. 

På fastigheten X finns en gammal deponi som under cirka 10 år fungerade 
som mottagare av hushållsavfall från Lönneberga och Silverdalen. 

Ägaren till X önskar att kommunen byter till sig ett markområde inklusive 
den gamla deponin mot del av X (del 6), X samt X. 

Kommunens skogsförvaltare har gjort en värdering av de aktuella 
markområdena och kan konstatera att värdet på markerna är lika stora och 
att ett byte kan ske utan att någon mellanskillnad ska betalas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förbundschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72/2017

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Skogsförvaltaren
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KF § 57/2017 Dnr 2017/55

Medlemskap i Inera AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fem aktier i Inera AB av SKL 
Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet.

Vidare beslutas att redovisat aktieägaravtal godkänns och att inträda som 
part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Sammanfattning
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) erbjuder förvärv av aktier i 
Inera. Genom Inera möjliggörs en nationell samordning av digitaliseringen 
i landets kommuner. 

Ärendebeskrivning
Kommunchefen Lars-Erik Rönnlund och eUtvecklingschefen Stefan 
Wittlock har länge försökt förmå SKL att ta större ansvar för samordningen 
av den digitala transformationen i landets primärkommuner. Därför är 
SKL:s förvärv av Inera AB och den följande försäljningen av aktier till 
kommuner en välkommen nyhet. Det är ett mycket bra och efterlängtat 
initiativ av SKL. Digitaliseringen av kommuner bör ske så mycket som 
möjligt på nationell nivå. På detta sätt deltar Hultsfreds kommun. 

En sammanfattning av vad medlemskapet i Inera kan innebära.
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka 
hastigheten, kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och 
regioners digitalisering är:
 Medlemsgemensamma digitala lösningar.
 Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam

kravställning.
 Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas

verksamheter.

Beslutsunderlag
Erbjudande från SKL
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2017
Kommunstyrelsen § 25/2017

Skickas till
eUtvecklingschefen
Kommunchefen
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KF § 58/2017 Dnr 2017/43

Tillväxt- och näringslivsprogrammet - 
insatsområde 7, Miljöfokus - hållbar tillväxt och 
teknikutveckling
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att insatsområde 7, Miljöfokus – hållbar 
tillväxt och teknikutveckling, utgår ur Tillväxt- och näringslivsprogrammet 
2016-2019 då det arbetas in i andra dokument.

Sammanfattning
Arbetsgrupper finns utsedda i varje insatsområde i Tillväxt- och 
näringslivsprogrammet. I insatsområde 7 har svårigheter funnits att tillsätta 
en fullständig arbetsgrupp. Utvecklingskontoret har gått igenom mål och 
aktiviteter i insatsområde 7 i Tillväxt-och näringslivsprogrammet.

Ärendebeskrivning
Utvecklingskontoret har gått igenom mål och aktiviteter i insatsområde 7. 
Flera av målen har miljö- och byggnadsförvaltningen redan nu i sin 
verksamhet. Några mål ses som omöjliga att genomföra och några finns 
redan i kommunfullmäktiges strategikarta – Lite bättre varje dag – Hållbart 
samhälle.  Fyra av målen kan flyttas till andra insatsområden i Tillväxt- och 
näringslivsprogrammet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga från utvecklingschef Lars Gjörloff
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2017
Kommunstyrelsen § 29/2017 

Skickas till
Utvecklingskontoret
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KF § 59/2017 Dnr 2017/2 009

Redovisning av motioner under beredning 2017
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner under beredning.

Sammanfattning
Kommunkansliet har i uppdrag att två gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige vad gäller motioner under beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning över motioner som är under 
beredning per 2017-03-22. Det är 14 motioner och den äldsta är från 
2015-03-23.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-20 kom den senaste motionen 
in och som kommer att remitteras för beredning.

Följande motioner är under beredning:

Motion om kulturskola ks 
2015/58

S Kultur- och fritidschef

Motion från Folkpartiet om ökad 
trygghet i vardagen

ks 
2015/75

L Säkerhetssamordnaren

Motion från Rosie Folkesson, S, om 
klättervägg i Mörlunda

ks 
2016/19

S Kultur- och fritidschef

Motion om EU-Ja till krav på 
kollektivavtal vid offentliga 
upphandlingar

ks 
2016/22

S Ekonomikontoret

Motion från Per-Inge Pettersson, C, om 
bättre belysning i nära anslutning till 
ICA Nära Sundbergs för ökad 
trafiksäkerhet i Mörlunda

ks 
2016/56

C Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund

Motion från Kristdemokraterna om 
centrumbilden i Hultsfred kan bli 
bättre - ny plats för sopor

ks 
2016/58

K
D

Samhällsbyggnads-
gruppen

Motion från Kristdemokraterna om att 
sänka avgiften för att pröva 
strandskyddet

ks 
2016/78

K
D

Kommunchef

Motion från Lizette Wästerlund och 
Mikael Lång, båda S, om barn- och 
ungdomsperspektiv

ks 2016/
132

S Kommunkansliet

Motion från Börje Helgesson, L, om ks 2016/ L Socialnämnden
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motprestation för att erhålla 
försörjningsstöd (socialbidrag)

136

Motion från Per-Inge Pettersson om 
tydligare arbete som främjar god hälsa

ks 2016/
151

C Personalchef

Motion från Lizette Wästerlund, S, m fl 
om korttidsboende för personer med 
en psykiatrisk funktionsnedsättning

ks 2016/
158

S Socialnämnden

Motion från Mikael Lång och Lizette 
Wästerlund, båda S, om utökad 
barnomsorg på kvällar och helger

ks 2017/
17

S Barn- och 
utbildningsnämnden

Motion om att sända 
kommunfullmäktige direkt via webb-
TV och över kommunens hemsida

ks 
2017/9

L Turism- och 
informationsenheten

Motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, SD, om asfaltering av väg till 
badplatsen vid Kaffeberget i Virserum

ks 2017/
36

SD Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2017
Kommunstyrelsen § 30/2017

Skickas till
Kommunkansliet
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare Närvarande
§
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 Gunvor Nilsson, M X

8 Åke Nilsson, KD X

9 Lennart Beijer, V Rickard Wästerlund, V X

10 Tommy Rälg, S X

11 Gunilla Aronsson, C X

12 John Hoffbrink, SD X

13 Ulf Larsson, C X

14 Tomas Söreling, S X

15 Pär Edgren, M X

16 Lars Lundgren, C Ann-Charlott 
Andersson, C

X

17 Lena Hasting, S X

18 Lennart Davidsson, KD X

19 Carl-Johan Pettersson, SD X

20 Göran Lundberg, S Nermina Micimovic, S X

21 Fredrik Eirasson, C X

22 Eva Svedberg, S X

23 Åsa Landberg, C X

24 Kotaiba Kholi, S Martin Rydén, S X

25 Lisbeth Hoffbrink, SD X

26 Lizette Wästerlund, S X

27 Lennart Odengrund, C X

28 Anders Andersson, KD X

29 Mikael Lång, S X
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Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande
§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

30 Tommy Ejnarsson, V X

31 Carina Erlandsson, MP X

32 Inger Loord, S X

33 Alexander Steinvall, C X

34 Jonny Bengtsson, S X

35 Conny Daag, M X

36 Silva Andersson, S X

37 Lennart Eklund, C X

38 Konny Bogren, S X

39 Monica Bergh, KD X

40 Sievert Andersson, M X

41 Antje Rohde, C -

42 Christel Rudiger Karlsson, S X

43 Börje Helgesson, L X

44 Bo Eriksson, SD X

45 Cecilia Lindblom, V -
43/45
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