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KF § 45

Konstgräsplanen i Alléområdet i Hallsberg
Bosse Carlsson från miljö- och teknikförvalningen informerar om anläggningen
för uppvärmning av planen.
Hans Karlsson informerar om nyttjandet av planen.
Thomas Doxryd berättar om hur det gick till när Lars Hellquist kom med sin
idé angående uppvärmningen av planen. För att tacka honom för detta
överräcktes en blomma varvid kommunfullmäktige gav honom en stor applåd.
_________

KF § 46

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 § 47

Dnr KS 6/2010

Avsägelse från uppdrag, Susanne Bergkvist (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Susanne Bergkvist entledigas på egen begäran från uppdrag som
- ledamot i barn- och utbildningsnämnden,
- ersättare i barn- och utbildningsnämndens beredningsutskott,
- ersättande ägarombud i HIBA,
- vice ordförande i kommunfullmäktige,
- ersättare i kommunstyrelsen,
- vice ordförande i myndighetsnämnden samt
- ersättare i strategiutskottet.
Ärendet
Susanne Bergkvist har på egen begäran begärt entledigande från alla politiska
uppdrag i Hallsbergs kommun utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beshandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till begäran.
_________

KF § 48

Dnr KS 6/2010

Val av vice ordförande i kommunfullmäktige efter
Susanne Bergkvist (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny vice ordförande i kommunfullmäktige väljs Gunnel Hedström (S).
Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att på hennes egen begäran entlediga Susanne
Bergkvist från uppdraget som vice ordförande i kommunfullmäktige.
_________

KF § 49

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Efter att frågor enligt vad som framgår nedan, har besvarats, avslutas
frågestunden.
Ärendet
Lars Hammarbacken, LRF:s kommungrupp i kommunen, frågar Thomas
Doxryd om han ser lantbruket som resurs eller belastning.
Thomas Doxryd svarar att han naturligtvis ser lantbruket som en resurs, vilket
han ofta framför inte minst i samband med dialogmöten med företrädare för
LRF. Han tillägger att han ser fram emot att samarbeta med LRF i
biogasfrågan.
Frågeställaren tackar för svaret.
Lars Hellqvist frågar Thomas Doxryd om kommun kommer att hjälpa till att
ordna lokaler för den kommande yrkeshögskoleutbildningen i biogasteknik, den
första i världen.
Thomas Doxryd svarar att kommunen gärna ordnar lokaler tillsammans med
utbildningssamordnaren.
Frågeställaren tackar för svaret.
_________

KF § 50

Aktuell information
Kommunfullmäktiges beslut
Då ingen information fanns att delge, avslutas punkten.
_________

KF § 51

Dnr KS 54/2010

Årsredovisning för Nerikes Brandkår 2009
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för 2009 fastställs.
2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2009.
Ärende
Nerikes Brandkår har inkommit med årsredovisning för 2009 som fastställts av
direktionen. Man föreslår att medlemskommunerna godkänner redovisningen.
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att direktionen beviljas
ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 49 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_________

KF § 52

Dnr KS 60/2010

Årsredovisning för Sydnärkes utbildningsförbund 2009
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för 2009 fastställs.
2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2009.
Ärende
Sydnärkes utbildningsförbund har inkommit med årsredovisning för 2009 som
fastställts av direktionen. Man föreslår att medlemskommunerna godkänner redovisningen. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att direktionen
beviljas ansvarsfrihet, se bilaga.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 50 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Christina Johansson bifall till förslaget.
_________

KF § 53

Dnr KS 54/2010

Årsredovisning för Hallbo 2009
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för 2009 fastställs.
2. Årets vinst om 399 694 kr jämte tidigare balanserad förlust om
- 158 537 780 kr, tillsammans –158 138 085 kr, balanseras i ny räkning.
3. Hallsbergs kommun delar uppfattningen att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte har handlat i strid med stiftelseförordnandet eller
stiftelselagen.
Ärende
Hallbo har inkommit med årsredovisning för 2009 som fastställts av styrelsen.
Revisionsberättelse utan anmärkningar bifogas.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 51 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige lämnar Hans Karlsson över ordförandeskapet under detta
ärende till vice ordföranden, Gunnel Hedström.
Hans Karlsson redogör för Hallbos läge. Han yrkar därefter bifall till förslaget,
vilket även Ewa Unevik gör.
_________

KF § 54

Dnr KS 68/2010

Anvisningar för delårsrapport 2010 för Hallsbergs
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Ekonomiavdelningens förslag till anvisningar för delårsrapport 2010 antas.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har lämnat förslag på anvisningar för delårsrapport 2010, se
bilaga.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 52 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_________

KF § 55

Dnr KS 68/2010

Anvisningar för delårsrapport 2010 för Hallsbergs
kommun, bolag, kommunalförbund och stiftelser
Kommunfullmäktiges beslut
Ekonomiavdelningens förslag till anvisningar för delårsrapport för bolag,
kommunalförbund och stiftelser 2010 antas.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har lämnat förslag på anvisningar för delårsrapport 2010, se
bilaga.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 53 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_________

KF § 56

Dnr KS 69/2010

Fördelning av investeringsanslag till inventarier och
datorer 2010
Kommunfullmäktiges beslut
1. Socialnämnden tilldelas 375 tkr att använda till arbetstekniska hjälpmedel.
2. Socialnämnden tilldelas 90 tkr att använda till inventarier vid omsorgslokaler
på Nytorgsgatan.
3. Socialnämnden tilldelas 50 tkr att använda till inventarier Esslatorp.
4. Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 60 tkr att använda till inköp av en
server.
5. Miljö- och tekniknämnden tilldelas160 tkr att använda till inköp av Tittskåp,
it-system för kartor och liknande.
6. Miljö- och tekniknämnden tilldelas 80 tkr att använda till inköp av Hyperdoc,
it-system för dokumentation av ledningar och liknande.
7. Kommunstyrelsen tilldelas 55 tkr att använda till inköp av solfilm på
Bergööska huset.
8. Kommunstyrelsen tilldelas 130 tkr att använda till inköp av bil för
kommunkansliets verksamhet.
9. Kommunstyrelsen tilldelas500 tkr att använda till inköp av datorer för
samtliga förvaltningar.
10. Kommunstyrelsen 355 tkr att använda till inköp av inventarier för samtliga
förvaltningar.
11. Kommunstyrelsens anslag för gemensamma it-investeringar utökas med 45
tkr att använda till inköp av server för Lapscare.
12. Anslagen finansieras genom att ianspråkta 1,9 mkr från strategiska
investeringar.
Ärendet
Ekonomiavdelningen skriver i bifogade tjänsteutlåtande 7/2010, bl a följande.

KF § 56 forts
I den investeringsbudget för 2010 som beslutades av kommunfullmäktige 200906-15 finns i pricip inga anslag utlagda per nämnd till mindre investering såsom
inventarier och liknande. Nämnderna fick i uppdrag att redovisa planer för
inventarieanskaffning. Budgetgruppen har analyserat planerna. Chefsgruppen
har fått i uppdrag att göra en prioritering inom en total summa motsvarande 1,9
mkr. Förslaget redovisas i bilaga 1.
Kommunfullmäktige har i beslut angående ombudgeteringar och resultatöverföringar tillfört 5 mkr till anslag för strategiska investeringar. Av det anslaget
har budgetgruppen föreslagit att 1,9 mkr.tas ianspråk. Anslaget ska fördelas
mellan nämnderna och användas till investeringar rörande inventarier, fordon,
datorer och liknande.
Förslaget framgår ovan.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 54 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_________

KF § 57

Dnr KS 70/2010

Gemensamma planeringsförutsättningar med ekonomiska ramar för budget 2011 och flerårsplaner 2012
och 2013
Kommunfullmäktiges beslut
1. Gemensamma planeringsförutsättningar av den 2010-05-28 antas. I dessa
anges de ekonomiska ramar inom vilka nämndernas förslag till budget 2011 och
flerårsplaner 2012 och 2013 ska rymmas.
2. Kommunstyrelsens strategiutskott, serviceutskott och dess kultur- och
föreningsutskott läggs ner från och med den 1 januari 2011.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att senast den 7 september 2010 till
kommunstyrelsen lämna förslag på var de verksamheter som berörs av att
utskotten läggs ner, ska höra hemma administrativt.
4. Ekonomiska konsekvenser av kommande beslut om var verksamheterna ska
höra hemma administrativt kommer att behandlas i höstens centrala
budgetarbete.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2009 att en arbetsgrupp om fem personer som
utses av kommunstyrelsen ska lämna förslag på hur de ospecificerade posterna för
verksamhetsförändringar som anges under rubriken ”Finansiering” för åren 2011 och
2012 i beslutet om budget för 2010 och flerårsplaner för 2011 och 2012 ska kunna
verkställas. Denna arbetsgrupp har, med bistånd från bl a chefsgruppen och ekonomichefen sedan dess arbetat med sitt uppdrag. I arbetet har även ingått att arbeta fram
vissa gemensamma planeringsförutsättningar.
Ekonomiavdelningen har i bifogat tjänsteutlåtande nr 8/2010 lämnat förslag på beslut.
Kansliavdelningen formulerar dessutom mot bakgrund av instruktion från ordföranden följande beslutsförslag:
- Kommunstyrelsens strategiutskott, serviceutskott och dess kultur- och föreningsutskott läggs ner från och med den 1 januari 2011.
- Kommundirektören ges i uppdrag att senast den xx till kommunstyrelsen
lämna förslag på var de verksamheter som berörs av att utskotten läggs ner, ska
höra hemma administrativt.

KF § 57 forts
- Ekonomiska konsekvenser av kommande beslut om var verksamheterna ska höra
hemma administrativt kommer att behandlas i höstens centrala budgetarbete.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 55 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd och Anders Lycketeg bifall till
förslaget.
_________

KF § 58

Dnr KS 52/2010

Tecknande av förlagslån utgivna av Kommuninvest
ekonomisk förening
Kommunfullmäktiges beslut
1. Hallsbergs kommun tecknar sig för förlagslån i enlighet med bifogade
inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk
förening till ett belopp som uppgår till kommunens så kallade pro- ratabelopp,
2,1 mkr.
2. Tecknandet av förlagslånet finansieras genom upptagande av lån från
Kommuninvest AB enligt specialvillkor.
Ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare i år givit direktiv till kommunens ägarepresentant i Kommuninvest ekonomisk förening att vid föreningens stämma
2010 rösta för ett upptagande av förlagslån från medlemmarna.
I bifogade inbjudan från Kommuninvest ekonomisk förening redogörs nu
närmare för vad förlagslånet innebär.
Ekonomiavdelningen föreslår att tecknande av förlagslån finansieras genom
upptagande av lån från Kommuninvest AB enligt specialvillkor.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 56 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_________

KF § 59

Dnr KS 47/2009

Detaljplan för ett område vid Hult, fastigheterna Lilla
Älberg 1:1 och Tomta 1:17 m fl Hallsberg, delegation av
rätt att besluta om antagande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om antagande
av detaljplan för ett område vid Hult, fastigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta
1:17 m fl Hallsberg.
Ärendet
Kommunstyrelsens strategiutskott har under en tid arbetat med frågan om detaljplan
för ett område vid Hult, fastigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta 1:17 m fl Hallsberg.
Syftet med planen är att där göra en etablering av postterminal möjlig. Ärendet är inte
i alla avseenden redo för ett beslut om antagande av detaljplan vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. För att inte förlora värdefull tid, föreslår kommunkansliet
att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att när ärendet är redo, fatta
beslut om antagande av detaljplanen. Kommunfullmäktige kommer vid sammanträdet
att få en föredragning av planen.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 57 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige föredrar stadsarkitekten planärendet.
I kommunfullmäktige yrkar sedan Thomas Doxryd och Sven-Åke Lindbergh
bifall till kommunstyrelsens förslag.
_________

KF § 60

Dnr KS 77/2010

Bostadsbyggande i kommunal regi
Kommunfullmäktiges beslut
1. I syfte att medverka till att Hallsbergs kommun uppnår de visioner och mål, som
kommunfullmäktige tidigare har beslutat om, kan kommunen komma att låta bygga
bostäder i kommunen.
2. Finansiering av sådant byggande kan ske efter beslut om upplåning i kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att låta påbörja projektering av sådana bostäder.
Avsikten ska vara att kommunen ska avhända sig ägandet av bostäderna inom fem
år från uppförandet.
Ärende
Efter diskussion på arbetsutskottets sammanträde sammanfattar kansliavdelningen ärendet på följande sätt:
I kommunfullmäktiges nyligen beslutade vision och mål anges bl a att kommunen
2025 ska ha 16 000 invånare. För att uppnå detta krävs många saker. Flera av dessa är
också angivna i samma beslut, där det står att läsa om de inriktningsmål kommunen
har. En viktig förutsättning är att det finns en mångfald av bostäder i kommunen att
välja på. Det har bl a visat sig finnas ett stort intresse av centralt belägna bostäder i
Hallsbergs tätort. Kommunen har ett ansvar för att på bästa sätt medverka till att
dessa och andra boendealternativ kommer att finnas tillgängliga för kommuninvånare
och inflyttare. Det är därför rimligt att kommunen tar initiativ till byggande av de
bostäder som kan behövas i kommunen. Detta bör ske så snart som möjligt. Det är
emellertid också rimligt att kommunen efter en tid avhänder sig bostäderna till annan
lämplig ägare. Beträffande finansieringen så kan den med fördel ske genom beslut i
kommunstyrelsen om ianspråktagande av medel från Strategiska investeringar.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 60 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd och Ewa Unevik bifall till
kommunstyrelsens förslag.
_________

KF § 61

Dnr KS 84/2010

Hyresavtal avseende Skolan 2 i Hallsberg (Sydnärkehuset
i Alléområdet)
Kommunfullmäktiges beslut
Hallsbergs kommun tecknar hyresavtal avseende Skolan 2 i Hallsberg enligt
bilaga.
Ärendet
Miljö- och teknikförvaltningen har lämnat förslag på fortsatt hyresavtal för Skolan 2.
Avsikten är sedan att Sydnärkes utbildningsförbund ska hyra fastigheten av kommunen för att däri bedriva undervisning.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 67 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till kommunstyrelsens
förslag.
_________

KF § 62

Dnr KS 123/2005

Detaljplan för del av kvarteret Kronan, fastigheterna
Kronan 3-5 m fl i Hallsberg, antagande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar 2010-04-06 upprättad detaljplan för del av kvarteret
Kronan, fastigheterna Kronan 3-5 m fl i Hallsberg.
Ärendet
Utskottet har tidigare beslutat att uppdra åt förvaltningen att inleda detaljplanearbete för del av kvarteret Kronan i Hallsberg i syfte att möjliggöra byggnation
av centralt belägna bostäder. Ett förslag till detaljplaneprogram har sedan upprättats och godkänts och varit föremål för samråd. Redogörelse för samrådet har
också godkänts av utskottet för fortsatt planarbete. Kvarteret Kronan ligger
mellan Östra Storgatan och Allégatan, öster om Stortorget.
Utskottet beslutade i september 2009 att godkänna för samråd enligt 5 kap 20 §
plan-och bygglagen 2009-09-01 upprättat förslag till detaljplan för del av kvarteret Kronan, fastigheterna Kronan 3-5 m fl i Hallsberg.
I november 2009 beslutade utskottet att lägga samrådsredogörelse för förslaget
ligga till grund för fortsatt arbete.
Vid sammanträdet i april beslutade utskottet att utställningshandling i enlighet
med ordförandens förslag ”Detaljplan för kvarteret Kronan, fastigheterna 3-5
m fl i Hallsberg, Hallsbergs kommun” skulle godkännas för utställning enligt 5
kap 23 § plan- och bygglagen.
Utskottet beslutade den 8 juni 2010 att mot bakgrund av föredragning och
utskickat material föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av
kvarteret Kronan i Hallsberg.
Startegiutskottets förslag (Start § 14 2010)
Utskottets förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KF § 63

Dnr KS 72/2010

Motion från Ewa Unevik (M), Anders Lycketeg (C), Erik
Storsveden (FP) samt Helena Berghed (KD) om utmaningsrätt
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.
_________

KF § 64

Dnr KS 80/2010

Motion från Helena Berghed (KD) om friskvård
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.
_________

KF § 65

Dnr KS 6/2010

Val av ytterligare revisor i HIBA
Kommunfullmäktiges beslut
Peter Langlott (FP) väljs som ytterligare revisor i HIBA.
_________

KF § 66

Dnr KS 6/2010

Fyllnadsval efter Susanne Bergkvist (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i kommunstyrelsen väljs Gunnel Hedtsröm (S).
Till ny ledamot i barn- och utbildningnämnden väljs Suzana Madzo (S).
Till ny vice ordförande i myndighetsnämnden väljs Gunnel Hedström (S).
_________

KF § 67

Dnr KS 91/2010

Fråga från Göril Thyresson (V) om journummer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas.
2. Frågan förklaras besvarad.
Ärendet
Göril Thyresson ställer fråga enligt bilaga.
Christina Johansson svarar genom att dels tacka frågeställaren för att hon har
fäst uppmärksamheten på en brist, dels genom att uppge att SOS-alarm numera
svarar även mellan klockan 07.00 och 08.00.
Frågeställaren tackar för svaret.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden dels att frågan ska få ställas samt
sedan, att den ska förklaras vara besvarad.
_________

KF § 68

Dnr KS 8/2010

Förslag från kommuninvånarna
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
I handlingarna har bifogats information om inkommande förslag från
kommuninvånarna enligt följande:
- Bekämpning av fiskmåsar
- Försäljning av jord
- Kontroll av vildsvinspopulation
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna.
_________

KF § 69

Ej besvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Lista över ej besvarade motioner läggs till handlingarna.
________

KF § 70

Ledamöternas frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Efter att frågor har ställts och besvarats enligt vad som framgår nedan, förklaras
frågestunden avslutad.
Ärendet
Mia Sydow Mölleby frågar Christina Johansson i hennes egenskap av ordförande i miljö- och tekniknämnden varför informationsskylten utanför
järnvägsstationen ännu inte har bytts ut till en ny, med aktuell information.
Christina Johansson ber om ursäkt med dröjsmålet och uppger att man arbetar
med ett skyltprogram.
Frågeställaren tackar för svaret.
Lennart Pettersson frågar Thomas Doxryd vilka som får del av de EU-medel
om 3 mkr som har beviljats för handels utveckling.
Thomas Doxryd svarar att det är pengar från Europeiska socialfonden och att
det rör sig om 27 olika företag som tillsammans med Hallsbergs kommun har
ansökt om, och fått dessa medel att användas till utveckling av handeln för de
medverkande företagen.
Frågeställaren tackar för svaret.
Christina Johansson svarar på Peter Kjellmans tidigare ställda fråga angående
vattenkvaliteten i Ekoparken. Hon uppger att rekommendationen att inte
husdjur ska dricka vattnet inte har med att utsläppet av dieselolja att göra, utan
med det faktum att vattnet inte har kontrollerats i enlighet med reglerna för
livsmedel.
Frågeställaren tackar för svaret.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att frågestunden ska avslutas, då
frågor har ställts och besvarats.
_________
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Namn
1. Krister Eklund (s)

Närvaro
X

2. Susanne Bergkvist (s) Elsie-Marie Claesson

X

3. Christina Johansson (s)

X

4. Ewa Unevik (m)

X

5. Anders Lycketeg (c)

X

6. Roland Johansson (s)

X

7. Thomas Doxryd (s)

X

8. Mia Sydow Mölleby (v)

X

9. Jenny Steen (s)

X

10. Helena Berghed (kd)

X

11. Hans Nilsson (m)

X

12. Östen Karlsson (c) Åke Johansson

X

13. Magnus Fahlström (s)

X

14. Erik Storsveden (fp) Göran Bergström

X

15. Inga-Britt Ritzman (s)

X

16. Andreas Larsson (sd)

F

17. Kerstin Naeslund (s)

X

18. Emma Ode (mp)

X

19. Anne Carlqvist Fors (s)

X

20. Lars-Gunnar Åström (m)

X

21. Solveig Eriksson (c)

X

22. Göran Björk (s)

X

23. Sören Pettersson (v)

X

24. Gun Karlsen (s)

X

25. Ingemar Liljerås (kd) Daniel Karlsson

X

26. Gustav Karlsson (s) Sven.Olof Andersson

X

27. Siw Lunander (s)

X

28. Torbjörn Appelqvist (m)

X

29. Rolf Hedén (c)

X

§
Ja

§
Nej Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

30. Hans Karlsson (s)
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Namn
31. Ingrid Grahn (fp)

Närvaro
X

32. Christel Forsberg (s)

X

33. Niklas Nilsson (s)

X

34. Ewa-Rosa Sliwinska (s)

X

35. Lennart Pettersson (m)

X

36. Magnus Larsson (sd)

F

37. Sven-Åke Lindbergh (c)

X

38. Stefan Floxér (s)

X

39. Göril Thyresson (v)

X

40. Magnus Andersson (s)

X

41. Peter Kjellman (mp)

X

42. Ulf Ström (s)

X

43. Birgitta Liljerås (kd)

X

44. Göran Hedlund (m)

X

45. Gunnel Hedström (s)

X

§
Ja

§
Nej Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

