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Kommunfullmäktige 2003-11-17 

Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-28 
  
 Kf § 69  

 Ks § 109  

 Au § 272 Dnr 99/2003.041 

 
Förslag till budget 2004 och flerårsbudget 2005-2006 

Ärendebeskrivning Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2004 och 
flerårsbudget för år 2005-2006. 

Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) föreslår ändringar i 

budgetberedningens förslag enligt sammanställning benämnd ”Avvi-
kelser från majoritetens förslag till budget 2004 och plan 2005-2006”. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att en utredning genomförs till nästa års 
budgetberedning angående möjligheterna att inrymma årskurs 6 i 
Ekeby skola. 

Arbetsutskottets förs lag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2004. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så erfordras revidera sina 
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 

Utdebiteringen för år 2004 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 

Torbjörn Ahlins förslag om utredning gällande Ekeby skola avslås. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån för sina egna förslag. 
Kommuns tyrelsen  
 Torbjörn Ahlin (c) informerar om att det av centern och moderaterna 

i arbetsutskottet avgivna alternativa budgetförslaget ersätts av ett till 
kommunstyrelsen inlämnat nytt alternativt budgetförslag, gemensamt 
för centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna. 

Förslag Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m), Peter Agerhäll (fp) och Per 
Holm (kd) yrkar bifall till det gemensamma alternativa 
budgetförslaget. 
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Kommunfullmäktige 2003-11-17 

Kommunstyrelsen 2003-11-05 

  
 Kf § 69, forts.  

 Ks § 109, forts  
  

Förslag, forts Mårten Franzson (v) yrkar bifall till det av vänsterpartiet avgivna 
budgetförslaget. 

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till sitt i arbetsutskottet avgivna 
yttrande gällande Ekeby skola. 

Göran Arveståhl (m) föreslår att fullmäktige beslutar att ge 
nämnderna en mycket stark uppmaning att söka kostnadsreduceringar 
inom verksamheterna på motsvarande 1% per nämnd. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
budgetberedningens förslag, och att övriga avgivna budgetförslag 
avslås utom i de delar de stämmer överens med budgetberedningens 
förslag. 

Propositionsordning Följande propositionsordning godkännes: 

Bifall till arbetsutskottets förslag utom i de delar där motförslag finns. 

Därefter ställs vart och ett av de alternativa budgetförslagen, samt 
Ahlins och Arveståhls förslag, mot arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2004. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så erfordras revidera sina 
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 

Utdebiteringen för år 2004 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m), Elisabet Centervärn (m), 

Per Holm (kd) och Peter Agerhäll (fp), reserverar sig till förmån för 
sitt gemensamt avgivna alternativ. 

Mårten Franzson (v) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån för sitt förslag gällande 
Ekeby skola. 

Göran Arveståhl (m) och Elisabet Centervärn (m) reserverar sig till 
förmån för Arveståhls förslag gällande uppmaning till kostnadsredu-
ceringar. 

     forts. 
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Kommunfullmäktige 2003-11-17 
  
 Kf § 69  forts   
  
Fullmäktige  
Förslag I ärendet föreligger följande budgetförslag. 

1. Budgetberedningens förslag till budget för år 2004 och 
flerårsbudget för åren 2005-2006. 

2. Kommentar till reservation (c, fp, kd och m) i budgetberedningen. 
Kumla kommuns budget 2004 och flerårsplan 2005-2006. Förslaget 
benämns nedan den borgerliga alternativbudgeten. 

3. Vänsterpartiets förslag till förändringar i budget 2004. 

4. Miljöpartiets ändringsyrkanden till budgetberedningens 
budgetförslag. 

Dan-Åke Moberg (s), Annica Eriksson (s) och Björn Eriksson (s) 
föreslår att kommunstyrelsens förslag till budget för år 2004 och 
flerårsbudget för åren 2005-2006 antages.  

Vidare föreslår de att den borgerliga alternativbudgeten avslås i de 
delar där det inte redan är genomfört eller överensstämmer med 
kommunstyrelsens förslag, att vänsterpartiets och miljöpartiets 
respektive ändringsförslag avslås samt att Ahlins och Arveståhls i 
kommunstyrelsen avgivna förslag om Ekeby skola respektive 
uppmaning till kostnadsreduceringar avslås. 

Göran Arveståhl (m) föreslår att den borgerliga alternativbudgeten 
antages, att Arveståhls i kommunstyrelsen avgivna förslag om 
uppmaning till nämnderna att reducera sina kostnader med en procent 
antages samt att vänsterpartiets alternativa budgetförslag avslås. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att den borgerliga alternativbudgeten 
antages, att de till detta förslag fogade att-satser antages, samt att det 
av Ahlin i kommunstyrelsen framförda förslaget om Ekeby skola 
antages. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras kl 19.00 – 19.25. 
Förslag, forts Peter Agerhäll (fp) föreslår att den borgerliga alternativbudgeten 

antages och att vänsterpartiets alternativa budgetförslag avslås.  

Per Holm (kd), Mats Hellgren (m) och Maria Rönnbäck (c) föreslår 
att den borgerliga alternativbudgeten antages. 

Maria Rönnbäck (c) föreslår vidare att frukostprojektet ses över med 
tanke på ekonomin. 

Marianne Arvidsson (s) och Carl-Gustav Thunström (s) föreslår att 
kommunstyrelsens förslag antages. 

Rolf Östman (v) och Margareta Hultman-Brikell föreslår att 
vänsterpartiets förslag till förändringar i budget 2004 antages.    forts. 
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Kommunfullmäktige 2003-11-17 
  
 Kf § 69 forts.   
  
Förslag, forts Trudi Hellqvist (mp) föreslår att miljöpartiets ändringsyrkanden till 

budgetberedningens budgetförslag antages. 

Berry Keller (m) föreslår att socialnämnden får i uppdrag att 
undersöka, och om möjligt starta, en verksamhet liknande ”Piteå-
modellen” efter Kumlas förutsättningar. 

Annica Eriksson (s) föreslår att Kellers förslag avslås. 

Avgivna förslag justeras. 
Propositionsordning Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till kommunstyrelsens förslag utom i de delar där motförslag 
finnes. 

Kommunstyrelsens förslag till skattesats ställs mot vänsterpartiets 
och miljöpartiets förslag till skattesats. Om fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till skattesats har vänsterpartiets respektive 
miljöpartiets ändringsförslag till budgeten avslagits. 

Kommunstyrelses förslag ställs mot den borgerliga 
alternativbudgeten. 

Bifall till de två första att-satserna i den borgerliga alternativbudgeten 
ställs mot avslag Dessa att-satser har även biträtts av vänsterpartiet 
och miljöpartiet. 

Därefter ställs bifall till övriga att-satser i den borgerliga 
alternativbudgeten mot avslag. 

Bifall till Arveståhls förslag om uppmaning till nämnderna att 
reducera sina kostnader med en procent ställs mot avslag. 

Bifall till Rönnbäcks förslag angående översyn av frukostprojektet 
ställs mot avslag. 

Bifall till Ahlins förslag om utredning av möjligheterna att inrymma 
årskurs 6 i Ekeby skola ställs mot avslag. 

Bifall till Kellers förslag angående ”Piteå-modellen” ställs mot 
avslag. 

Fullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Kommunstyrelsens förslag till skattesats bifalles. 

Samtliga tilläggs- och ändringsförslag avslås. 
     forts. 
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Kommunfullmäktige 2003-11-17 
  
 Kf § 69 forts.   
  
Fullmäktiges beslut, forts Fullmäktige har således beslutat: 

Budgetberedningens förslag till budget för år 2004 och flerårsbudget 
för åren 2005 – 2006 antages. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så erfordras revidera sina 
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 

Utdebiteringen för år 2004 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 
Reservationer  Göran Arveståhl (m), Elisabet Ekestubbe (m), Mats Hellgren (m), 

Elisabet Centervärn (m), Berry Keller (m), Torbjörn Ahlin (c), Anette 
Friman (c), Maria Rönnbäck (c), Jan Engman (c), Helena Larserö (c), 
Peter Agerhäll (fp), Kerstin Cederström (fp), Katrin Tensmyr (fp), 
Tony Larsson-Malmberg (fp), Per Holm (kd), Liselott Schöllin (kd), 
Anki Andersson (kd) och Raymonda Kourie (kd) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för bifall till den borgerliga alternativbudgeten  
med tillhörande att-satser. 

Rolf Östman (v), Margareta Hultman-Brikell (v) och Elisabeth 
Berglund (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för vänsterpartiets 
alternativa budgetförslag och för förslagen i de två första att-satserna 
i centerns, folkpartiets, kristdemokraternas och moderaternas 
alternativa budgetförslag. 

Trudi Hellqvist (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
miljöpartiets alternativa budgetförslag och för de två första att-
satserna i centerns, folkpartiets, kristdemokraternas och moderaternas 
alternativa budgetförslag. 

Göran Arveståhl (m), Elisabet Ekestubbe (m), Mats Hellgren (m), 
Elisabet Centervärn (m) och Berry Keller (m) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Arveståhls förslag om uppmaning till 
nämnderna att reducera sina kostnader. 

Torbjörn Ahlin (c), Anette Friman (c), Maria Rönnbäck (c), Jan 
Engman (c), och Helena Larserö (c) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt förslag angående Ekeby skola. 
_____  

  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

Kommunens nämnder 
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Kommunfullmäktige 2003-11-17 
  
 Kf § 69a   
  
 

Regler för budgetdebatten 

Ärendet I samband med fullmäktiges debatt om budgeten föreslog Per Holm 
(kd) att fullmäktiges presidium får i uppdrag att tillsammans med 
företrädare för partierna se över reglerna för budgetdebatten. 

Fullmäktiges beslut Förslaget bifalles. 
_____  

  
  
  
Expediering Fullmäktiges presidium 
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Kommunfullmäktige 2003-11-17 

Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-28 
  
 Kf § 70  

 Ks § 110  

 Au § 273 Dnr 263/2003.346 

 
Höjning av va-taxa 

Ärendebeskrivning Tekniska kontoret föreslår i skrivelse från den 21 oktober 2003 att va-
taxan höjs med 15% från och med den 1 januari 2004. Höjningen 
gäller både den fasta och den rörliga delen i va-taxans § 13, gällande 
brukningsavgifter. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige höjer taxan gällande brukningsavgifter med 
15% från och med den 1 januari 2004.  

Kommunstyrelsen  
Förslag Sölve Persson (s) föreslår att förslag till beslut kompletteras med en 

skrivning om att va-taxan behöver höjas för att kommande 
nödvändiga investeringar skall kunna genomföras. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet med Perssons tilläggsförslag. 
Fullmäktige  
Fullmäktiges beslut Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_____  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2003-11-17 

Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-14 
  
 Kf § 71  

 Ks § 111  

 Au § 261 Dnr 259/2003.702 

 
Lekebergs kommuns deltagande i samarbete om gemensam alko-
holhandläggare  

Ärendebeskrivning Lekebergs kommun har framfört önskan om att delta i samarbetet om 
gemensam alkoholhandläggare. 

Utredare Torild Hilmersson har i skrivelse från den 25 juni 2003 
presenterat förslag till ändring av avtal om gemensam alkohol- och 
tillståndshandläggare i sydnärke, för att möjliggöra Lekebergs kom-
muns deltagande. 

Sydnärkesgruppen beslutade den 10 september 2003, § 16, att 
rekommendera kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att 
anta förslaget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Förslaget antas. 

_____  
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Kommunfullmäktige 2003-11-17 

Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-14 

  
 Kf § 72 

 
 

 Ks § 113  

 Au § 263 Dnr 270/2003.041 
 

Målstyrning i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Försök med målstyrning i Kumla kommun inleddes i samband med 
framtagande av 1991 års budget.  

Chefsgruppen arbetade under 1992 fram ett dokument om 
målstyrning som antogs av fullmäktige den 16 november 1992, § 97. 
I dokumentet beskrivs bland annat hur målstyrningsarbetet skall 
infogas i budgetarbetet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 1998, § 3, att ett 
kvalitetssäkringsprojekt skulle genomföras. Detta arbete bör vara 
samordnat med målstyrningen.  

Kommunens utredargrupp fick i uppdrag att infoga kvalitetsarbetet i 
dokumentet, samt att revidera befintligt målstyrningsdokument. 

I skrivelse från den 26 augusti 2003 presenterar administrativ chef 
Maria Neselius utredargruppen förslag till reviderat ”Målstyrnings-
dokument i Kumla kommun”. 

Dokumentet skall ligga till grund för målstyrningen första gången i 
samband med arbetet gällande 2005 års budget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner förslag till ”Målstyrningsdokument i 
Kumla kommun”. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Förslaget godkännes. 

_____  
  
  
  
Expediering Kommunens nämnder 
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Kommunfullmäktige 2003-11-17 

Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-14 
  
 Kf § 73  

 Ks § 114  

 Au § 265 Dnr 268/2003.005 

 
IT-infrastrukturprogram för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning För att kunna ta del av statens stöd för utbyggnad av bredbandsnät 
krävs att kommunen arbetar fram ett så kallat IT- infrastruktur-
program.  

Efter det att programmet godkänts av Länsstyrelsen har kommunen 
möjlighet att ansöka om bidrag för utbyggnad. 

Kommunledningskontoret har den 14 oktober 2003 inkommit med 
förslag till IT- infrastrukturprogram för Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till IT-infrastrukturprogram för 
Kumla kommun. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att programmet kompletteras på sidan 8 

med en skrivning om att ”även hushåll skall kunna kopplas in till 
självkostnadspris”.  

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet med Ahlins tilläggsförslag. 
Kommunfullmäktige  
Fullmäktiges beslut Bifall till kommunstyrelsens förslag 

_____  
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Kommunfullmäktige 2003-11-17 

Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-28 
  
 Kf § 74  

 Ks § 115  

 Au § 274 Dnr 257/2002.100 

 
Policy för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandling av va-
ror, tjänster och entreprenader 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 19 mars 2001, § 12, på förslag från 
Kommunförbundet Örebro län (KÖL) policy och riktlinjer för miljö-
anpassad upphandling i Örebro län. 

KÖL begärde i cirkulär 3/2002 yttrande från länets kommuner 
gällande revidering av antagen miljöpolicy. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2002, 
§ 366, att ge utredare Torild Hilmersson i uppdrag att lämna 
remissvar till KÖL. 

Efter genomgång av remissvar beslutade KÖL:s styrelse den 
19 mars 2003 att rekommendera länets kommuner att anta ”Miljö-
policy”, samt ”Riktlinjer för miljökrav och sociala hänsyn vid 
upphandling av varor, tjänster och entreprenader”. 

Inköpssamordnare Harry Matteusson påpekar i skrivelse från den 
21 oktober 2003 att tanken med separata dokument är att miljöpo-
licyn skall vara mer allmänt hållen och därmed kunna vara oför-
ändrad under en längre tid, medan riktlinjerna är mer detaljerade och 
skall kunna förändras vid behov. 

Riktlinjer för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandling av bygg- 
och anläggningsentreprenader beräknas kunna bli klar i slutet av detta 
år eller i början av nästa. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar ”Miljöpolicy” samt ”Riktlinjer för miljö-
krav och sociala hänsyn vid upphandling av varor, tjänster och entre-
prenader”. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Förslaget antas. 

_____  
  
  
Expediering Kommunens nämnder 

Inköpsansvariga 
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Kommunfullmäktige 2003-11-17 
  
 Kf § 75 Dnr 265/2003.101 
 

Förslag till sammanträdesordning för år 2004 och januari 2005 
samt sättet för kungörelse och kallelse 

  
Ärendebeskrivning Kommunfullmäktiges presidium föreslår  

att sammanträden under 2004 hålles den 26 januari, 23 februari, 
22 mars, 26 april, 17 maj, 14 juni, 20 september, 18 oktober, 
15 november, 13 december och under 2005 den 27 januari, 

att sammanträden hålles i Folkets Hus, Teatern, klockan 18.30, 
förutom sammanträdena i november och december som hålles 17.00, 
att presidiet ges i uppdrag att fastställa plats för sammanträdet i juni, 
och 

att kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås 
på kommunens anslagstavla även införes i tidningarna Nerikes 
Allehanda, Örebro Kuriren och Länsposten samt på kommunens 
hemsida. 

Vidare föreslår fullmäktiges ordförande att sammanträdet den15 
december 2003 skall börja kl 17.00. 

Fullmäktiges beslut Presidiets och ordförandens respektive förslag bifalles. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2003-11-17 

Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-14 

  
 Kf § 76  

 Ks § 117  

 Au § 267 Dnr 160/2003.106 

 
Val till Mälardalsrådet 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2003, § 94, att ge 
kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med kommundirektör 
Thage Arvidsson i uppdrag att till kommunstyrelsen komma med 
förslag till representanter för Kumla kommun i aktuella utskott, 
arbets- och beredningsgrupper, samt förslag till informationsansvarig. 

Kumla kommun skall också utse två representanter till 
Mälardalsrådets årsmöte. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att utse Dan-Åke Moberg (s) och Göran 
Arveståhl (m) att representera Kumla kommun vid Mälardalsrådets 
årsmöte. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Förslaget bifalles. 

_____  
  
  
  
Expediering Respektive vald 

Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2003-11-17 
  
 Kf § 77 Dnr 321/2003.022 
  
 

Elisabeth Berglunds interpellation angående pornografifria hotell 

Ärendet Elisabeth Berglund (v) ingav en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande med följande frågor.  

I vilken utsträckning har man kunnat finna hotell som är 
pornografifria för tjänstemäns och politikers tjänsteresor? 

Förs någon statistik eller är det ”på känn” som man efterföljer 
fullmäktiges beslut? 

Fullmäktiges beslut Interpellationen får ställas. 
_____  

  
  
  
Expediering Dan-Åke Moberg 
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Kommunfullmäktige 2003-11-17 
  
 Kf § 78 Dnr 299/2003.761 
  
 

Liselott Rehnmans motion angående sprututbyte till narkomaner 

Ärendet Liselott Rehnman (s) har inlämnat en motion angående sprututbyte 
till narkomaner. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att inte införa sprututbyte i Kumla kommun. 
Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____  
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Kommunfullmäktige 2003-11-17 
  
 Kf § 79 Dnr 298/2003.106 
  
 

Liselott Rehnmans motion angående medlemskap i European 
Cities Against Drugs  

Ärendet Liselott Rehnman (s) har inlämnat en motion angående medlemskap i 
European Cities Against Drugs (EACD). 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att Kumla kommun söker medlemskap i EACD fr.o.m. 1/1 2004. 
Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____  
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Kommunfullmäktige 2003-11-17 
  
 Kf § 80 Dnr 314.2003.102 
  
 

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Aida Fisic 

Ärendet Aida Fisic (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
Fullmäktiges  beslut Avsägelsen beviljas. 

Ärendet remitteras till valutskottet. 
_____  
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Kumla kommunfullmäktiges protokoll den    Bilaga 1 
 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet 
 Sölve Persson Göran Arveståhl 
 Katarina Hansson Elisabet Ekestubbe 
 Dan-Åke Moberg Mats Hellgren 
 Annica Eriksson Elisabet Centervärn 
 Björn Eriksson Berry Keller 
 Carl-Gustav Thunström  
 Marianne Arvidsson Centerpartiet 
 Gun-Britt Andersson Torbjörn Ahlin 
 Suad Poric, tjg ersättare Anette Friman, tjg ersättare 
 Liselott Rehnman Maria Rönnbäck 
 Thomas Bäck, tjg ersättare Jan Engman 
 Berndt Andersson Helena Larserö 
 Lisbet Björklund  
 Sven-Ove Cederstrand Kristdemokraterna 
 Gun-Britt Ahlin Per Holm 
 Marwan Barakat Liselott Schöllin 
 Eva Wilhelmsson Anki Andersson, tjg ersättare 
 Bert Eriksson Raymonda Kourie 
 Inga-Lill Nilsberth  
 Sten Persson Folkpartiet liberalerna 
 Kristina Davidsson Peter Agerhäll till kl 20.35 
 Gunnel Kask, tjg ersättare Kerstin Cederström 
 Katarina Öberg Katrin Tensmyr 
  Tony Larsson-Malmberg 
 Vänsterpartiet  
 Rolf Östman Miljöpartiet 
 Margareta Hultman-Brikell Trudi Hellqvist 
 Elisabeth Berglund  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Roger Arvidsson (s) Ingvar Lund (fp) 
 Sven-Erik Dahlberg (s) Herje Fahlén (fp) 
 Stefan Svensson (s)  
   
   
Anmälda förhinder Christer Thörner (s) Marguerite Landin (c) 
 Thomas Andersson (s) Göran Larsson (kd) 
 Sven-Inge Carlsson (s)  
   
   
Övriga närvarande Torild Hilmersson, sekr  
   

 


