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Sammanträdets inledning
1. Sammanträdet förklaras öppnat.
2. Sekreteraren genomför på ordförandens uppdrag upprop, se bilaga sist i detta
protokoll.
3. Justerare, tillika rösträknare utses enligt vad som framgår av protokollets
första sida.
4. Sammanträdet förklaras vara utlyst, kallat och kungjort på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställs på det vis som följer av detta protokoll.
_________

KF § 2

Allmänhetens frågestund
Ebba Leandersson frågar med anledning av sitt inlämnade förslag angående
ridanläggning, vad ledamöternas uppfattning var i frågan.
Ordföranden svarade att ledamöterna har möjlighet att med anledning av
förslaget återkomma med olika typer av initiativ, och att frågeställaren därför
kan antas ha möjlighet att få en reaktion på förlaget senare under våren.
Några fler frågor ställs inte, varför frågestunden avslutas.
_______
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Aktuell information
Ordföranden lämnar över ordförandeskapet till förste vice ordföranden under
detta ärende.
Hans Karlsson informerar om att Hallbos VD har sagt upp sig.
Thomas Doxryd informerar om kommunens policy för representation med
alkohol och att han kommer att svara på den nyligen inlämnade interpellationen
i frågan vid nästa sammanträde han deltar i.
Sekreteraren ber ledamöterna att till honom lämna besked om man vill ha det
tryckta kommunfullmäktigeprotokollet för 2011.
Efter ärendets avslutande återtar Hans Karlsson ordförandeskapet.
_______

KF § 4

Dnr KS 6/2011

Val efter Malin Wiberg (S), ers i miljö-, bygg- och
myndighetsnämnden
Till ny ersättare i miljö-, bygg- och myndighetsnämnden väljs Thomas
Hermansson (S).
_______

KF § 5

Dnr KS 6/2011

Val efter Tomas Wetterberg (S), ers kultur- och
utbildningsnämnden
Till ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden väljs Ewa Rosa Sliwinska
(S).
_______

KF § 6

Dnr KS 6/2011

Val efter Tomas Wetterberg (S) god man i
fastighetsbildningsfrågor, tätort
Till ny god man i fastighetsbildningsfrågor, tätort, väljs Maja Stopek (S).
_______

KF § 7

Dnr KS 6/2011

Val efter Carlolina Storsveden (FP), ers i miljö-, bygg- och
myndighetsnämnden
Till ny ersättare i miljö-, bygg- och myndighetsnämnden väljs Göran Bergström
(FP).
_______

KF § 8

Dnr KS 12/2012

Flyttning av ansvaret för bostadsanpassningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Ansvaret för bostadsanpassningsåtgärder flyttas från och med den 1 mars från
miljö-, bygg- och myndighetsnämnden till kommunstyrelsen och dess fastighetsavdelning.
Ärendet
Ansvaret för bostadsanpassningsåtgärder har hitintills legat på miljö-, bygg- och
myndighetsnämnden. Det huvudsakliga skälet för den placeringen har varit att
verksamheten genom sin karaktär av myndighetsutövning, väl har passat i in
den nämndens verksamhet. Nu föreslår emellertid ordföranden i kommunstyrelsen att ansvaret ska flyttas till kommunstyrelsen. Det främsta skälet för detta
är fördelarna av en samordning av bostadsanpassningsverksamheten med
kommunstyrelsens fastighetsavdelning. Härigenom kan man förvänta sig en
snabb hantering samtidigt som syftet med anpassningen kan uppnås på ett
smidigare sätt till en så förmånlig kostnad som möjligt.
Dessutom föreslås att rätten att fatta beslut i bostadsanpassningsärenden delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskottet fattar beslut i ärenden där
den beslutade åtgärden beräknas kosta mer än 200 tkr. Beslut understigande
detta belopp delegeras till fastighetschefen.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 6 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Anne Carlquist Fors bifall till förslaget.
_________

KF § 9

Dnr KS 13/2012

Nyttjanderättsavtal för bågskyttebanan fastigheterna
Älgevad 1:1 och Hardemo Häradsallmänning s:1 i
Hallsbergs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bifogade nyttjanderättsavtal med Järnvägens bågskytteförening avseende
bågskyttebanan på fastigheterna Älgevad 1:1 och Hardemo Häradsallmänning
s:1 i Hallsbergs kommun i Tomta godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om tillägg till nyttjanderättsavtalet
avseende marken nordost om det område som detta beslut omfattar.
Ärendet
Kommunstyrelsen skrev i beslut den 12 april 2011 bl a följande:
Hallsbergs kommun har under en längre tid arbetat för att Posten ska anlägga
sin nya terminal i kommunen. Posten beslutade under hösten 2010 att bygga en
ny terminal i Tomta i Hallsberg. Denna stora investering bidrar på olika sätt till
att stärka kommunens läge som etableringsort för logistikberoende företag. Etableringen kommer även att skapa ett stort antal nya arbetstillfällen.
På den mark som kommer att behövas till terminalområdet ligger emellertid i
dag Hallsbergs bågskytteklubbs bågskyttebana. Marken tillhör Hallsbergs
kommun. Bågskytteklubben är mycket aktiv och engagerar ett stort antal
människor. Man har också under flera år haft stora tävlingsframgångar för
medlemmar i olika åldrar och klasser.
Kommunen tog redan tidigt kontakt med klubben för att diskutera lösningar på
frågan om var man ska bedriva sin verksamhet när terminalen byggs. Under det
samtalets gång har en bra alternativ placering av ny bågskyttebana framkommit.
Klubben har redan från början tagit sitt ansvar genom att börja samla in pengar
för att investera i ny bana. Det kommer antagligen även att finnas möjlighet få
medel från länsidrottsförbundet. Mot bakgrund av att kommunen kommer att ta
nuvarande mark i anspråk för andra ändamål har kommunstyrelsen tidigare
beslutat att bidra till etableringen av en ny bana. Nu går kommunen vidare i
detta arbete genom att förvärva mark som kommer att tas i anspråk för bågskyttebana. Marken ligger sydväst om Tomta, väster om Hallsberg, alldeles i
anslutning till vägen upp mot Klevsbacken. Köpeskillingen
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1 mkr föreslås finansieras genom intäkter från Posten i samband med
exploateringsavtal avseende den nya postterminalen.
För att reglera förhållandet mellan bågskytteklubben och kommunen, har
kommunstyrelseförvaltningen nu upprättat ett avtal om nyttjanderätt av
bågskyttebanan. Avtalet liknar till sin uppbyggnad och huvudsakliga innehåll,
de avtal som kommunen har beträffande andra idrottsanläggningar. Avtalet är
för sin giltighet beroende av kommunfullmäktiges godkännande.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 7 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman bifall till förslaget.
_________

KF § 10

Dnr KS 14/2012

Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal,
borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakter m m
Kommunfullmäktiges beslut
1. Thomas Doxryd eller vid förhinder för honom Magnus Andersson, Siw
Lunander, Inga-Britt Ritzman, Anne Carlquist Fors eller Ewa Unevik, i samtliga
fall med kontrasignering av antingen Torbjörn Dybeck, Lizanne Byström eller
Marianne Christiansen, får i Hallsbergs kommuns namn med bindande verkan
underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, avtal och andra liknande handlingar, såvida inte kommunstyrelsen i det
enskilda fallet beslutar annat.
2. Som ett undantag från 1. gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat
beslutanderätten till en tjänsteman eller då det ingår i dennes tjänst att fatta
bindande beslut, att tjänstemannen ensam får underteckna avtal, kontrakt,
lånehandlingar och liknande handlingar.
3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan upphör att gälla
omedelbart.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 8 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KF § 11

Dnr KS 171/2010

Motion från Joakim Storm (M); ”Hallsbergs nära till, eller
bara svårt att nå?”
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen förklaras vara besvarad genom vad som redovisas nedan.
Ärende
Joakim Storm har i bifogade motion yrkat att en IT-satsning inom skolan ska
ske, uppdelad i tre steg:
1. Att vi i kommunen ser till att FLOD, som vi redan betalar för, går att använda
vid samtliga skolor i kommunen.
2. Att vi i kommunens skolor ökar antalet lektionssalar som är utrustade med
projektorer, data och ljudutrustning för att visa film via internet och FLOD.
3. Att vi börjar införa trådlösa nätverk vi kommunens skolor.
Till stöd för sina yrkanden anför han i huvudsak följande.
Till skillnad från när det gäller de allmänna kommunikationerna, verkar det som
om Hallsberg, när det gäller skola och utbildning, står kvar på perrongen. Vi har
sedan tidigare många saker som inte fungerar fullt ut inom skolan, och de som
har farit illa är våra barn och ungdomar. Personalen vid skolorna har också haft
svårt att använda sig av ny teknik för att stimulera i sin undervisning för att
skolorna inte har haft den utrustning som visat sig ge viss draghjälp i lärandet.
Inom skolan finns det möjligheter att använda mobiltelefoner, storbildsprojektorer och interaktiva tavlor på ett sätt som underlättar vardagen i skolan.
Detta har inte skett i Hallsberg så som det borde.
I Hallsbergs kommun betalar vi till AV-centralen för att få ta del av utbudet av
filmer och annan information via olika medier. Detta system ersätts av FLOD
(flexible learning on demand). FLOD är film som streamas ut via internet, och
Hallsberg klarar idag inte att ta emot dessa filmer på grund av problem med
någon server.
Vidare, om vi ska gå före i Hallsberg, så måste det finnas möjligheter att sätta
upp projektorer i varje klassrum, att utrusta klassrummen med
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aktiva skrivtavlor och att sätta upp trådlösa nätverk på skolorna så att elever och
personal ska kunna koppla upp mobiler och datorer mot internet.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar följande förslag till svar.
Det råder ingen tvekan om att det är viktigt att kommunens skolverksamhet har
tillgång till och använder ett IT-stöd som främjar undervisningen och bidrar till
att uppfylla de mål som har beslutas av de förtroendevalda. I beslutet om budget
för 2012 anslog kommunfullmäktige en extra miljon kronor till IT-stöd inom
kultur- och utbildningsnämndens budget. I flerårsplanerna för 2013 0ch 2014
finns på motsvarande sätt en halv miljon vardera året. Anslaget kommer att
användas till bl a inköp av sådan utrustning som motionären efterlyser.
Nämnden har dessutom ett årligt investeringsanslag för inventarier.
Kommunstyrelseförvaltningen har från IT-avdelningen och från kultur- och
utbildningsförvaltningen inhämtat följande:
Under 2011 har man arbetat med att upprätta ett femtiotal anslutningspunkter
för trådlösa nätverk på skolorna. Detta innebär att man på alla de åtta skolorna
har tekniska förutsättningar för att kunna arbeta trådlöst inom hela skolan. Detta
arbete har finansierats genom ianspråktagande av investeringsmedel i 2011-års
budget. Arbetet förväntas vara helt slutfört i början av 2012.
Beträffande Flod finns följande att säga. Numera finns de tekniska förutsättningarna för kommunen att ta emot de filer som behövs. Tidigare kapacitetsproblem har åtgärdats. Däremot är arbetet med att införskaffa och
installera erforderlig teknisk utrustning på respektive skola inte klart än.
Förvaltningen föreslår dock att del av de ovan nämnda investeringsanslagen
under 2012 – 14 ska användas till detta.
I övrigt föreslår förvaltningen att investeringsanslagen ska användas till
anskaffande av bärbara lärardatorer, ökade inköp av elevdatorer samt under
2012 finansiering av IT-pedagogtjänst, som därefter kommer att finansieras
genom användande av medel från en vakans som då kommer att uppstå.
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att kommunstyrelse och kommunfullmäktige genom sina beslut i samband med budget för 2012 har sett behov av
satsningar på de saker som motionären tar upp. Frågan om det finns ambition
och möjlighet att göra ytterligare satsningar inom detta område är en sak som
måste avgöras i kommande budgetarbete där dessa
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behov måste bli föremål för prioriteringsdiskussion tillsammans med andra
angelägna satsningar.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 10 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Siw Lunander bifall till förslaget.
_________

KF § 12

Dnr KS 135/2011

Ändring i förbundsordningen för Nerikes Brandkår
Kommunfullmäktiges beslut
10 § i förbundsordningen för Nerikes Brandkår ändras till att lyda:
”Inom direktionen skall finnas ett presidium bestående av ordförande, vice
ordförande och andre vice ordförande.”
Ärendet
Förbundsdirektionen har vid möte beslutat föreslå medlemmarna att tillstyrka
att presidiet, utan att utöka antalet ledamöter i direktionen, ska utökas med en
andre vice ordförande. Utökningen syftar till att säkerställa en bredare representation av de olika politiska partierna i Nerikes Brandkår.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 12 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 108/2011

Överlåtelse av Alléskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Bifogade avtal om överlåtelse av Alléskolan till Sydnärkes utbildningsförbund
fastställs och lägges till handlingarna.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i november 2011 att godkänna att Sydnärkes
utbildningsförbund förvärvar Alléskolan av Hallsbergs kommun. Beslutet
medförde i praktiken även ett godkännande av att kommunen säljer skolan. I
bilaga finns nu de avtal som har upprättats mellan kommunen och utbildningsförbundet med anledning av överenskommelsen. Det är två avtal eftersom det
rör sig om två olika fastigheter. Hallsbergs Centrum 1:1 säljs för 58,2 mkr och
Hallsbergs Centrum 1:3 säljs för 29 mkr.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 22 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd och Erik Storsveden bifall till
förslaget.
_________

KF § 14

Dnr KS 31/2012

Reglemente för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reglemente för kommunstyrelsen fastställs enligt bilaga.
2. Kommunsekreteraren ges i uppdrag att redigera och harmonisera skrivningen
i paragrafen angående ersättare för ordföranden så att den överensstämmer i
reglementena för kommunstyrelsen, teknik- och plannämnden och miljö-, byggoch myndighetsnämnden.
Ärendet
Kommunkansliet har utarbetat förslag på nytt reglemente för kommunstyrelsen i
enlighet med vad som beslutades i kommunfullmäktige den 14 november 2011.
Förändringarna omfattar fyra områden, som alla flyttas till kommunstyrelsen:
fastighetsfrågorna från teknik- och plannämnden,
måltidsfrågorna från teknik- och plannämnden
städfrågorna från teknik- och plannämnden samt
ansvaret för bostadsanpassningsfrågorna från miljö-, bygg- och myndighetsnämnden.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 23 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget. Thomas
Hagenfors yrkar på redigering och harmonisering av skrivningen i paragrafen
angående ersättare för ordföranden så att den överensstämmer i reglementena
för kommunstyrelsen, teknik- och plannämnden och miljö-, bygg- och
myndighetsnämnden.
_________
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Dnr KS 31/2012

Reglemente för teknik- och plannämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reglemente för teknik- och plannämnden fastställs enligt bilaga.
2. Kommunsekreteraren ges i uppdrag att redigera och harmonisera skrivningen
i paragrafen angående ersättare för ordföranden så att den överensstämmer i
reglementena för kommunstyrelsen, teknik- och plannämnden och miljö-, byggoch myndighetsnämnden.
Ärendet
Kommunkansliet har utarbetat förslag på nytt reglemente för teknik- och
plannämnden i enlighet med vad som beslutades i kommunfullmäktige den 14
november 2011.
Förändringarna omfattar tre områden, som alla flyttas till kommunstyrelsen:
fastighetsfrågorna
måltidsfrågorna samt
städfrågorna.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 24 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget. Thomas
Hagenfors yrkar på redigering och harmonisering av skrivningen i paragrafen
angående ersättare för ordföranden så att den överensstämmer i reglementena
för kommunstyrelsen, teknik- och plannämnden och miljö-, bygg- och
myndighetsnämnden.
_________
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Dnr KS 31/2012

Reglemente för miljö-, bygg- och myndighetsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reglemente för miljö-, bygg- och myndighetsnämnden fastställs enligt bilaga.
2. Kommunsekreteraren ges i uppdrag att redigera och harmonisera skrivningen
i paragrafen angående ersättare för ordföranden så att den överensstämmer i
reglementena för kommunstyrelsen, teknik- och plannämnden och miljö-, byggoch myndighetsnämnden.
Ärendet
Kommunkansliet har utarbetat förslag på nytt reglemente för miljö-, bygg- och
myndighetsnämnden i enlighet med vad som beslutades i kommunfullmäktige
den 14 november 2011.
Förändringen innebär att ansvaret för bostadsanpassningsfrågorna flyttas till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 25 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget. Thomas
Hagenfors yrkar på redigering och harmonisering av skrivningen i paragrafen
angående ersättare för ordföranden så att den överensstämmer i reglementena
för kommunstyrelsen, teknik- och plannämnden och miljö-, bygg- och
myndighetsnämnden.
_________
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Dnr KS 128/2011

Interpellation från Gunnel Hedström (S) ang avgifter i
skolan
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen förklaras besvarad.
Ärendet
Gunnel Hedström har ställt interpellation enligt bilaga.
Den besvaras av ordföranden i kultur- och utbildningsnämnden enligt vad som
också framgår av bilaga
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att interpellationen ska få ställas samt
att den ska förklaras vara besvarad.
_________

KF § 18

Dnr KS 131/2011

Interpellation från Christina Johansson (S) om främjandet
av ett rikt, mångkulturellt och jämlikt föreningsliv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen förklaras besvarad.
Ärendet
Christina Johansson har ställt interpellation enligt bilaga.
Den besvaras av ordföranden i kultur- och utbildningsnämnden enligt vad som
också framgår av bilaga
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att interpellationen ska få ställas samt
att den ska förklaras vara besvarad.
_________
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Dnr KS 32/2012

Interpellation från Tomas Hagenfors (KD) om
representation med alkohol
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen besvaras vid ett senare tillfälle.
Ärendet
Tomas Hagenfors har ställt interpellation enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att interpellationen ska få ställas samt
att den ska besvaras vid ett kommande sammanträde.
_________
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Dnr KS 8/2011

Förslag från kommuninvånarna
Ärendet
I handlingarna har bifogats information om inkommande förslag från
kommuninvånarna
_________
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Ej besvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Lista över ej besvarade motioner läggs till handlingarna.
________
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Meddelanden
Dnr KS 6/2011
Länsstyrelsens sammanräkning, ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Tomas Wetterberg (S) Rudayna Naji, och ny ersättare efter
Rudayna Naji Stefan Floxér
Dnr KS 111/2011
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 4 kvartalet 2011
Löpnr 144/2012
Revisionsrapport "Miljö-, bygg- och myndigehtsnämndens styrning
och ledning av verksamheten"
Löpnr 1439/2011
Revisionsrapport "Teknik- och plannämndens styrning och ledning"
_________
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Ledamöternas frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Efter att frågaställts och besvarats, avslutas frågestunden.
Ärendet
Christina Johansson frågar ordföranden i kommunstyrelsen hur Hallsbergs
kommun avser att agera mot bakgrund av den kammarrättsdom som tillåter
ställandet av krav i djurskyddshänseende när det gäller upphandling av
livsmedel.
Ordföranden i kommunstyrelsen svarar att han redan har givit förvaltningen i
uppdrag att närmare utreda vad domen kan innebära för kommunens
möjligheter att ställa sådana krav.
Christina Johansson tackar för svaret.
_________

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-02-27

§

Namn
1. Thomas Doxryd (s)

Närvaro
X

2. Jenny Steen (s) Gun Karlsen

X

3. Magnus Andersson (s)

X

4. Maja Stopek (s)

X

5. Andreas Svahn (s)

X

6. Gunnel Hedström (s)

X

7. Roland Johansson (s)

X

8. Inga-Britt Ritzman (s)

X

9. Tommy Pihl (s)

X

10. Siv Lunander (s)

X

11. Ulf Ström (s)

X

12. Suzana Madzo (s)

X

13. Hans Karlsson (s)

X

14. Anne Carlkvist Fors (s)

X

15. Bengt-Åke Andersson (s)

X

16. Matilda Ernkrans (s) Jamal Bayazidi

X

17. Magnus Fahlström (s)

X

18. Ewa-Rosa Sliwinska (s)

X

19. Rudayna Naji (s)

F

20. Susanne Bergkvist (s)

F

21. Robert Mesic (s)

X

22. Amanda Vikenfalk (s)

X

23. Joakim Hedelind (s)

X

24. Mia Sydow Mölleby (v)

X

25. Peter Tillman (v) §§ 3-23

X

26. Sören Pettersson (v)

X

27. Emma Ode (mp)

X

28. Pernilla Wikander-Eklund (mp)

X

29. Ewa Unevik (m)

X

Ja

§
Nej Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

30. Lennart Pettersson (m)

X

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-02-27

§

Namn
31. Torbjörn Appelqvist (m)

Närvaro
X

32. Arazu Bayazidi (m)

X

33. Joacim Storm (m)

X

34. Lars-Gunnar Åström (m)

X

35. Katarina Odell (m)

F

36. Anders Lycketeg (c)

X

37. Solveig Eriksson (c)

X

38. Östen karlsson (c)

X

39. Erik Storsveden (fp)

X

40. Ingrid Grahn (fp)

X

41. Tomas Hagenfors (kd)

X

42. Birgitta Liljerås (kd) Helena Berghed

X

43. Andreas Lasson (sd)

F

44. Elin Jensen (sd)

X

45. Majlis Telemo (sd)

X

Ja

§
Nej Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

