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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2019-11-11

§ 119 2019/23

§ 120

§ 121 2019/168

§ 122

§ 123 2019/149

§ 124 2019/152

§ 125 2019/154

§ 126 2019/131

§ 127 2019/129

§ 128 2019/132

§ 129 2019/137

§ 130 2019/4

§ 131

Upprop

Val av protokolljusterare, justering 
kommunkansliet 2019-11-18 kl. 8

Meddelanden

Allmänhetens frågestund

Motion från Monica Bergh, KD, om 
cykelplan för Hultsfreds kommun

Val av ny huvudman i Virserums 
sparbank

Val av ny ersättare i miljö- och 
bygnadsnämnden

Delårsrapport per 2019-08-31 med 
helårsprognos för drift- och 
investeringsbudget

Delårsrapport Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund per 2019-08-
31

Borgensåtagande för RockCity AB

Ansökan om tillstånd för vindkraftverk 
på fastigheten X

Översyn av styrdokument

Sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och 
komunfullmäktige 2020

Redovisning av motioner under 
beredning

Redovisning av LUPP
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§ 132 Presentation av arbetet i den 
gemensamma miljö- och 
byggnadsnämnden

§ 133 Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden

Närvarolista
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1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 119/2019

Meddelanden

1. Redovisning av anslagen för särskilda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början Anslaget 2019 Återstår
650 000:- 170 000:- 480 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

Anslag från årets början Anslaget 2019 Återstår
37 819 900:- 0:- 37 819 900:-

2. Information kring fullmäktiges julsamkväm den 4 december
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 120/2019  

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

Vid dagens sammanträde ställs inga frågor.
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 121/2019 Dnr 2019/168

Motion från Monica Bergh, KD, om cykelplan 
för Hultsfreds kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
En motion om cykelplan för Hultsfreds kommun har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Monica Bergh, KD, har 2019-11-07 lämnat in en 
motion om cykelplan för Hultsfreds kommun.

Beslutsunderlag
Motion från Monica Bergh, KD, 2019-11-07

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 122/2019  

Val av ny huvudman i Virserums sparbank
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Stefan Rydén, Virserum, till ny 
huvudman i Virserums sparbank.

Ärendebeskrivning
Valberedningen har överlämnat förslag på att utse Stefan Rydén, Virserum, 
till ny huvudman i Virserums sparbank efter Mona-Lisa Carlsson.

Beslutsunderlag
Valberedningen § 19/2019

Skickas till
Den valde
Personalkontoret
Kommunkansliet
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Kommunfullmäktige
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KF § 123/2019 Dnr 2019/149

Val av ny ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Folke Pleijert, KD, till ny ersättare i 
miljö- och byggnadsnämnden efter Brita Freudenthal, KD.

Ärendebeskrivning
Brita Freudenthal, KD, har 2019-09-27 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade § 106/2019 att entlediga Brita Freudenthal, 
KD, från sitt uppdrag.

Kristdemokraterna har lämnat förslag på att Folke Pleijert, KD, utses till ny 
ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Brita Freudenthal, KD.

Beslutsunderlag
Entledigande 2019-09-27
Kommunfullmäktige § 106/2019

Skickas till
Den valde
Personalkontoret
Kommunkansliet
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 124/2019 Dnr 2019/152

Delårsrapport per 2019-08-31 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten per 2019-08-31, 
med tilläggsyrkandet från Lennart Beijer, V, som innebär att 
kommunstyrelsen och ekonomikontoret utarbetar en alternativ prognos för 
helåret 2019 med hänsyn tagen till de nya invånarna som kommit till vår 
kommun.

Sammanfattning
Ekonomikontoret presenterar uppföljning av delårsrapport per 2019-08-31
för arbetsutskottet samt presidierna för socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslutet per 2019-08-31 och
resultatet för kommunen är 41,1 mnkr. Prognosen för helåret 2019 beräknas 
bli beräknas bli 10,2 mnkr vilket är 7,7 mnkr bättre än budgeterat.

Till kommunfullmäktiges sammanträde har de förtroendevalda revisorerna 
överlämnat granskning av delårsrapporten.

På sammanträdet redogör ekonomichef Henric Svensson för ärendet.

Yrkanden
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lennart Beijer, V, lämnar följande tilläggsyrkande:
”Kommunstyrelsen och ekonomikontoret utarbetar en alternativ prognos 
för helåret 2019 med hänsyn tagen till de nya invånarna som kommit till 
vår kommun.”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 209/2019
Kommunstyrelsen § 100/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 125/2019 Dnr 2019/154

Delårsrapport Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund per 2019-08-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport per 2019-08-31.

Ärendebeskrivning
Delårsrapporter per 2019-08-31 för Hultsfreds kommun och Högsby 
kommun redovisas för förbundsdirektionen. 

Förbundsdirektionen har godkänt delårsrapporten enligt § 65/2019 samt 
översänt densamma för godkännande i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Delårsrapport för Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Förbundsdirektionen § 65/2019
Kommunstyrelsen § 101/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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Kommunfullmäktige
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KF § 126/2019 Dnr 2019/131

Borgensåtagande för RockCity AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
RockCity AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
33,5 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning
RockCity AB har ett behov av nyupplåning då investeringar ska göras i 
fastigheten.

Ärendebeskrivning
RockCity AB ska investera i sin fastighet för att kunna hyra ut lokalerna till 
Lärcentrum. Investeringarna består av ombygggnation av restaurangdelen, 
värme, ventilation samt anpassningar för skollokaler. Finansiering ska ske 
genom nyupplåning och därmed finns ett behov av utökad borgensram. 
Borgensramen för RockCity AB är för närvarande 16,5 mnkr och behöver 
utökas med 17,0 mnkr till 33,5 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2019-09-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 188/2019
Kommunstyrelsen § 102/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
RockCity AB
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KF § 127/2019 Dnr 2019/129

Ansökan om tillstånd för vindkraftverk på 
fastigheten X
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka ansökan från företaget Billyvind 
AB om tillstånd för två vindkraftverk på fastigheten X i Hultsfreds 
kommun.

Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen (vid Länsstyrelsen i Kalmar) har anhållit om 
kommunens ställningstagande enligt 16 kap. 4 § i miljöbalken avseende 
företaget Billyvind AB ansökan om tillstånd för vindkraftverk på 
fastigheten X i Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning
Miljöprövningsdelegationen (vid Länsstyrelsen i Kalmar) har anhållit om 
kommunens ställningstagande enligt 16 kap. 4 § i miljöbalken avseende 
företaget Billyvind AB ansökan om tillstånd för vindkraftverk på 
fastigheten X i Hultsfreds kommun.

Till grund för kommunens ställningstagande finns Vägledning om 
kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk (statens 
energimyndighet 2015:05).

Kommunen fattar beslut om vindkraftsetableringen utgör lämplig mark- 
och vattenanvändning. Beslutet grundas företrädesvis på de riktlinjer som 
anges i Översiktsplanen (öp). Kommunens beslut ska vara tydligt och bör 
motiveras för att öka förståelsen av ställningstagandet. Översiktsplanen 
tillmäts stor betydelse vid tillståndsprövningen av vindkraftsanläggningar. 
Kommunen ska inte ställa villkor i beslut om tillstyrkan

Hultsfreds kommuns översiktsplan antogs i juni 2010 och 
aktualitetsprövades i oktober 2016. I avsnitt 16 Energiförsörjning / 
Energiproduktion / vindkraft står följande; El från vindkraft är en 
miljövänlig form av elproduktion som Hultsfreds kommun är positivt 
inställd till. Vindkraftverk kan dock verka störande för människor och djur 
med ljud och skuggreflexer. De kan dessutom vara en säkerhetsrisk samt 
vara störande i landskapsbilden. Det är därför viktigt att vid uppförande av 
vindkraftverk ta största möjliga hänsyn till omgivning.

Översiktsplanen har vidare som kriterie en utgångspunkt om ett normalstort 
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vindkraftverk upp till en totalhöjd om 150 m. Beroende på terräng och 
storlek på vindkraftverk bör ett riktvärde på skyddsavstånd till bostäder 
från större vindkraftverk vara minst 500 meter, men till samlad bebyggelse 
och störningskänsliga områden bör respektavståndet vara 750 meter och till 
tätorter 1500 meter. Bullernivån bör överhuvudtaget inte överstiga 40 dB 
(A) vid permanentbostäder och 35 dB (A) vid planlagda områden för
fritidshus.

Vidare står följande att läsa; Riktigt stora vindkraftverk med en totalhöjd 
över 150 meter kan bli en realitet i framtiden i inlandets skogsområde då 
vindförhållandena där skiljer sig stort jämfört med öppna slättområden. 
Påverkan från vindkraftverk över 150 m ger anledning till att ha ett ännu 
större skyddsavstånd än de respektavstånd som använts i beräkningarna i 
vindkartan i översiktsplanen.

Den aktuella ansökan omfattar två vindkraftverk, med en totalhöjd på 230 
meter. 

Vindkartan innefattar fyra typer av områden avseende vindkraft
- Område av riksintresse för vindbruk
- Områden utan andra direkt motstående intressen till

vindkraft tillsammans med bra vindförhållanden
- Områden utan andra direkt motstående intressen till

vindkraft
- Område olämpligt för större vindkraftverk och

vindkraftsparker

Vindkraftsverkens placering är i ett område som inte är utpekat i någon av 
de fyra ovanstående klassificeringarna, men de båda verken gränsar till X 
som är utpekat som område olämpligt för större vindkraftverk och 
vindkraftsparker

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien formulerade år 2010 följande:
”Mycket talar för att vi i Sverige bör hålla ett minimiavstånd mellan 
vindkraftverk och bebyggelse som inte avviker från gängse riktvärden i 
Europa, det vill säga 800 m, eller helst mer än 1 km.” Det minsta avstånd 
man nu tillämpar är 1000 meter och generellt börjar man tillämpa gränsen 
1500 meter. I den aktuella ansökan finns det bostäder på avstånd från ca 
700 m från kraftverken. Vindkraftverken ligger dessutom alltför nära 
smalspårsjärnvägen. Enligt vår översiktsplan bör vindkraftverk placeras så 
att de inte utgör en risk för allmänheten eller infrastruktur. Skyddsavstånd 
till annan infrastruktur (väg, järnväg) bör vara verkets totalhöjd plus 50 m, 
dvs ett minsta avstånd på 280 m. Den aktuella placeringen är ca 175 från 
smalspåret

Det som ligger till grund för kommunens ställningstagande är att fyra 
bostäder finns inom gränsen på 1 000 meter, varav ett ligger inom 1 000 
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meter från båda verken, vilket diskvalificerar den aktuella placeringen.

Yrkanden
Lars Rosander, C, Tomas Söreling, S, Åke Nilsson, KD, och Tommy 
Ejnarsson, V, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 211/2019
Kommunstyrelsen § 106/2019

Skickas till
Miljöprövningsdelegationen
Miljö- och byggnadsnämnden
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KF § 128/2019 Dnr 2019/132

Översyn av styrdokument
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att rutinen godkänns. Rutinen innebär att 
kommunfullmäktige får en fortsatt årlig redovisning av aktuella 
styrdokument. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att godkänna redovisningen över 
nuvarande styrdokument i bilaga 1 samt även besluta om att styrdokument i 
bilaga 2 upphör att gälla då de numera är inaktuella eller ingår i annat 
dokument.    

Sammanfattning
Ny rutin för översyn av styrdokument föreslås för att få en enhetlig 
hantering inom kommunen. 

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Kommunkansliet har uppdraget att bevaka och informera 
kommunfullmäktige om styrdokumenten och den översyn som ska ske 
kontinuerligt. Detta enligt tidigare beslut som var ett svar på en av 
revisorernas granskningsrapport. I vår styrmodell finns dokumentet 
”Riktlinjer för begrepp på styrande dokument i Hultsfreds kommun”. 

Förslag på ny rutin
Kommunkansliet har gjort en omfattande genomgång av aktuella 
styrdokument i samråd med nämndsekreterare och övriga berörda. Efter 
detta har en lista har tagits fram. Denna är vad vi har att utgå ifrån i 
dagsläget. Givetvis kan den innehålla dokument som kanske kan ingå i 
andra dokument eller kanske rent av spelat ut sin roll. Det kan också finnas 
dokument som vi inte fått med och som ska föras på listan. 

Med andra ord är detta ett levande dokument i högsta grad där 
kommunkansliet har till uppgift att bevaka och uppdatera listan.

Förslaget
Förslaget är att varje ägare till respektive styrdokument ska se över 
aktualiteten varje mandatperiod. Har ingen översyn skett när år tre är slut 
kommer kommunkansliet att påtala detta så att översyn sker år 4, det vill 
säga sista året innan ny mandatperiod. 

Med denna rutin får varje nämnd, direktion eller styrelse möjlighet att själv 
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planera in när man vill göra sin översyn under mandatperioden. När 
avrapportering skett till kommunkansliet kan kansliet i sin tur notera 
översynen på listan för att årligen redogöra till kommunfullmäktige.  

Dessutom kommer kansliet endast behöva påminna vart fjärde år istället för 
som idag varje år. Ansvaret för listan ligger hos kommunkansliet.  

Översynen
Vid översynen ska dokumentet bedömas utifrån aktualitet. Behövs inget 
göras meddelas bara att översyn skett till kansliet. Dessutom får berörd 
nämnd, direktion eller styrelse se till att notering görs på webben om vilket 
år översyn skett och därmed syns det att det är aktuellt. Grafiska profilen 
ska följas.

Har revidering skett eller ska ske kommer givetvis det att noteras i listan. I 
de fall det är politiskt beslut om dokumentet, ska det aktuella 
paragrafnumret och årtalet noteras. Likaså dokument som kan tas bort eller 
kommer att ingå i annat styrdokument ska meddelas. Då måste eventuellt 
beslut som tidigare tagits för dokumentet upphävas.

Vid revideringar kommer även översyn av namnet på dokumentet att ske då 
det ska harmoniera med ”Riktlinjer för begrepp på styrande dokument”.

Webben
Vidare ska kommunkansliet tillsammans med informationsenheten se över 
hur dokumenten ska publiceras på webben. Idag finns den kommunala 
författningssamlingen på webben men alla dokument ska inte vara med där. 
De flesta styrdokumenten finns på webben men en bättre struktur ska 
eftersträvas. En del dokument är mer rutiner för specifik nämnd men kan 
ändå finnas tillgängliga på webben. 

Bilaga
Samlingslista över styrdokument per 2019-09-01
Lista över styrdokument som föreslås upphöra att gälla per 2019-09-01

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kanslichefen 2019-09-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 189/2019
Kommunstyrelsen § 103/2019

Skickas till
Kommunkansliet
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KF § 129/2019 Dnr 2019/137

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdesdagar för sin del.

Sammanfattning
Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen                        Kommunfullmäktige
Tisdagar Kl Måndagar Kl
21 januari 14.00 10 februari 18.30
3 mars 14.00 23 mars 18.30
7 april 14.00 27 april 18.30
5 maj 14.00 25 maj 18.30
2 juni   9.00 

(budget)
22 juni 15.00 

(Budget)
Uppehåll juli-augusti Uppehåll juli-augusti
8 september 14.00 28 september 18.30 
20 oktober 14.00 9 november 18.30 
24 november 14.00 14 december 18.30

Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl. 14. Gruppmöten är mellan 
kl. 13 och 14. Budgetmötet i juni börjar kl. 9. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott sammanträder enligt särskild lista som anmäls i 
kommunstyrelsen. Vanligtvis är sammanträdena tisdagar kl. 8.30-12 de 
tisdagar då kommunstyrelsen eller budgetberedningen inte har 
sammanträde. 

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige.

Strategidagar för kommunstyrelsen kommer att planeras in under 2020.

Årsstämmor för AB Hultsfreds Bostäder och Hultsfreds Kommunala 
Industri AB sker i mars respektive april direkt före kommunfullmäktiges 
sammanträde.

Kommunstyrelsen beslutade § 104/2019 att godkänna sammanträdesdagar 
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för sin del samt förslaget till arbetsutskottets sammanträdesdagar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2019-09-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 191/2019
Kommunstyrelsen § 104/2019

Skickas till
Kommunkansliet
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KF § 130/2019 Dnr 2019/4

Redovisning av motioner under beredning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av motioner under 
beredning per 2019-10-02.

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 av motioner under 
beredning per 2019-10-02. Det är 12 motioner. Den äldsta är från 2017-06-26.

Belysning av väg i Virserum 2017/101 SD ÖSK, svar under 2020

Konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa nr 1 2017/164 C

ÖSK, barn- och 
utbildningsförvaltningen
. Svar våren 2020.

Konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa nr 2 2017/165 C

Kultur- och 
fritidskontoret

Rastplats för hundar 2017/173 S

ÖSK, kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
Svar våren 2020.

Parkeringsmöjligheter vid 
förskolan i Mörlunda 2018/28 KD

ÖSK, barn- och 
utbildningsnämnden. 
Svar våren 2020.

Badplatsen vid Gåsehall i 
Virserum 2018/164 C

ÖSK, kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
Svar under 2020.

Cykelled mellan Järnforsen och 
Målilla 2019/110 KD

        Turism- och     
informationschefen

Enhetliga välkomstskyltar till alla 
tätorter 2019/120 S

        Turism- och 
informationschefen

Bättre integration av nya 
kommuninvånare 2019/122 V         Integrationsenheten
Informationstavlor vid infarterna 
till Hultsfreds kommun 2019/123 C

        Turism- och 
informationschefen

Säkerhet och trygghet 2019/135 SD         Säkerhetsskyddschefen
Rökförbud på kommunens 
arbetsplatser 2019/141 SD         Personalkontoret
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-11

2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2019-10-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194/2019
Kommunstyrelsen § 105/2019

Skickas till
Kommunkansliet
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 131/2019

Redovisning av LUPP
Beslut
Kommunfullmäktige har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Fritidsassistens Susanne Svensson och folkhälsosamordnare Lena 
Borgstrand redogör för arbetet med LUPP (lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken).

Skickas till
Fritidsassistenen
Folkhälsosamordnaren
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 132/2019  

Presentation av arbetet i den gemensamma 
miljö- och byggnadsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
På dagens sammanträde redogör miljö- och byggnadsnämndens ordförande 
Niklas Gustafsson och vice ordförande Lennart Davidsson för arbetet i den 
gemensamma miljö- och byggnadsnämnden.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 133/2019  

Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden
Beslut
Kommunfullmäktige har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, redogör för hur arbetet 
med trygghetslägenheterna i Virserum fortskrider. Slutbesiktning sker 26 
november och inflyttning 30 november. Anbud för om- och tillbyggnad av 
särskilda boendet i Målilla har inkommit, och beslut om tilldelning sker 
inom kort.
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA    

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare Närvarande
§
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Lars Rosander, C X

2 Tomas Söreling, S X

3 Nermina Mizimovic, S Eva Svedberg, S X

4 John Hoffbrink, SD X

5 Lennart Davidsson, KD X

6 Carl-Johan Pettersson, - X

7 Lennart Beijer, V X

8 Anders Andersson, KD X

9 Åke Bergh, M X

10 Nour Fawal, V X

11 Per-Inge Pettersson, C X

12 Tommy Rälg, S Christel Rudiger 
Karlsson, S

X

13 Gunilla Aronsson, C X

14 Silva Andersson, S X

15 Ulf Larsson, C X

16 Mikael Lång, S X

17 Ronny Olsson, C X

18 Eréne Öberg, V X

19 Åke Nilsson, KD X

20 Johan Svensson, M X

21 Lennart Eklund, C Lars Nilsson, C X

22 Lizette Wästerlund, S X

23 Lisbeth Hoffbrink, SD X

24 Åsa Landberg, C Maik Rohde, C X

25 Jonny Bengtsson, S X

26 Antje Rohde, C X

27 Rosie Folkesson, S X

28 Göran Gustafsson, SD X
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande
§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

29 Monica Bergh, KD X

30 Lennart Odengrund, C X

31 Tommy Ejnarsson, V X

32 Pär Edgren, M X

33 Elisabeth Löfkvist, C X

34 Konny Bogren, S X

35 Alexander Steinvall, C X

36 Lena Hasting, S X

37 Ann-Charlott Andersson, C X

38 Ingemar Zetterström, SD X

39 Mattias Wärnsberg, S X

40 Fredric Svensson, C X

41 Martina Johansson, C Ulf Borg, C X

42 Conny Daag, M X

43 Janette Persson, S X

44 Owe Samuelsson, C X

45 Gun-Brith Sjögren, SD Berit Höög, SD X
           45/45
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