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Kommunfullmäktige 2005-09-19 
  
 Kf § 87 Dnr 197/2005.007 

198/2005.007 
  
 

Inkomna skrivelser och rapporter 

Ärendebeskrivning Kumla kommuns revisorer har översänt rapporter från Deloitte 
gällande utförd granskning dels av kommunens internprissättning, 
dels av vård och omsorg vid Kungsgårdens äldreboende. 
_____  

  
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 Sammanträdesdatum 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2005-09-19 

Kommunstyrelsen 2005-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-08-23 

 
 Kf § 88  

 Ks § 82  

 Au § 212 Dnr 78/2005.811 

 
Herje Fahléns och Kerstin Cederströms motion om särskilda 
badtider för kvinnor 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 april 2005, § 60, en motion 
framlagd av Herje Fahlén (fp) och Kerstin Cederström (fp) om 
särskilda badtider för kvinnor och med kvinnlig personal. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun under-
söker möjligheten att ha särskilda badtider för kvinnor och med en-
bart kvinnlig personal. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 april 2005, § 136, 
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 2 juni 2005, § 33, beslutat att 
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen, fritids- och föreningsavdel-
ningen, att på försök anordna minst två badkvällar enbart för kvinnor 
och med kvinnlig personal under hösten 2005 samt beslutat föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att motionen därmed skall anses 
besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens yttrande och 
motionen anses därmed besvarad. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Kerstin Cederström (fp) och Margareta Hultman-Brikell (v) föreslår 

att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att på försök anordna 
minst fyra badkvällar enbart för kvinnor och med kvinnlig personal 
under hösten 2005, samt att detta utvärderas under våren 2006. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens yttrande och 
motionen anses därmed besvarad. 

Reservationer Kerstin Cederström (fp), Margareta Hultman-Brikell (v), Torbjörn 
Ahlin (c), Per Holm (kd), Göran Arveståhl (m) och Elisabet 
Centervärn (m) reserverar sig till förmån för Cederströms och Hult-
man-Brikells förslag. 
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Kommunfullmäktige 2005-09-19 
  
 Kf § 88 forts   
  
Fullmäktige  
Förslag Kerstin Cederström (fp) och Margareta Hultman-Brikell (v) föreslår 

att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att på försök anordna 
minst fyra badkvällar enbart för kvinnor och med kvinnlig personal 
under hösten 2005, samt att detta utvärderas under våren 2006. 

Marianne Arvidsson (s) föreslår att kommunstyrelsens förslag 
bifalles. 

Deltar ej i beslutet Christer Thörner (s) meddelar att han ej deltar i beslutet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens yttrande och 

motionen anses därmed besvarad 
Reservation Mot beslutet till förmån för Cederströms och Hultman-Brikells 

förslag reserverar sig Göran Arveståhl (m), Elisabeth Ekestubbe (m), 
Mats Hellgren (m), Elisabet Centervärn (m), Berry Keller (m), 
Torbjörn Ahlin (c), Marguerite Landin (c), Maria Rönnbäck (c), Jan 
Engman (c), Helena Larserö (c), Ingvar Lund (fp), Kerstin 
Cederström (fp), Katrin Tensmyr (fp), Tony Larsson-Malmberg (fp), 
Per Holm (kd), Liselott Schöllin (kd), Sven-Arne Karlsson (kd), 
Raymonda Kourie (kd), Jan Nilsson (mp), Rolf Östman (v), 
Margareta Hultman-Brikell (v) och Elisabeth Berglund (v). 
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Kommunfullmäktige 2005-09-19 

Kommunstyrelsen 2005-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-06 

 
 Kf § 89  

 Ks § 83  

 Au § 237 Dnr 155/2005.829 

 
Carl-Gustav Thunströms motion angående Kumla sjöpark 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 23 maj 2005, § 75, en motion 
framlagd av Carl-Gustav Thunström (s) angående Kumla sjöpark. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att det i flerårsbudgeten läggs in en investering i ett nytt inomhusbad 
vid Kumlasjön, samt 

att en plan för området tas fram som innefattar en utveckling av 
parkområdet med lekplats och nya dammar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 maj 2005, § 189, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Administrativ chef Maria Neselius har den 1 september 2005 
inkommit med förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat 
att det i det redan pågående arbetet med Kumla sjöpark finns upptaget 
medel för utredning och förprojektering med mera avseende Kumla 
sjöpark.  

Åretruntanläggningen ”nya Djupadalsbadet” och en stor lekplats vid 
Kumlasjön, finns med som tänkbara investeringar för åren 2008-2009 
i kultur- och fritidsnämndens budget. 

Maria Neselius föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
motionen därmed skall anses besvarad. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att arbetet med Kumla sjöpark och 

byggandet av nytt bad prioriteras i budgetberedningens arbete med 
2006 års budget. 
Göran Arveståhl (m) tillstyrker Mobergs tilläggsförslag samt vill få 
noterat i protokollet att ovanstående prioritering hade varit fullt möj-
lig även utan en inlämnad motion.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet med Mobergs tilläggsförslag. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunfullmäktige 2005-09-19 
  
 Kf § 89 forts   
  
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet. 

Arbetet med Kumla sjöpark och byggandet av nytt bad prioriteras i 
budgetberedningens arbete med 2006 års budget. 
_____  

  
  
  
  
Expediering Kultur- och fritidsnämnden 

Budgetberedningen 
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Kommunfullmäktige 2005-09-19 

Kommunstyrelsen 2005-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-06 

 
 Kf § 90  

 Ks § 84  

 Au § 238 Dnr 189/2005.107 
 

Bildande av kommunalförbund och samverkansorgan  
i Örebro län – Regionförbundet Örebro län 

Ärendebeskrivning Styrgruppen för Kommunalt Samverkansorgan i Örebro län har den 
29 juni 2005 inkommit med skrivelse gällande bildande av kommu-
nalförbund och samverkansorgan i Örebro län, kallat Regionför-
bundet Örebro län, samt även förslag till förbundsordning för Region-
förbundet Örebro län. 

Styrgruppen föreslår att ett sådant regionförbund bildas bestående av 
kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting, samt gäller från 
och med den 1 januari 2006. 

Förbundets ändamål skall enligt förslaget vara att i så stor utsträck-
ning som möjligt samla länets resurser inom regionalpolitiken till en 
effektiv, demokratiskt styrd organisation med syfte och uppgift att 
öka förutsättningarna för hållbar tillväxt i regionen och att bidra till 
en så god livskvalitet som möjligt i hela länet. 

Enligt förslaget skall förbundsfullmäktige vara förbundets beslutande 
församling med 57 ledamöter, enligt förslaget innebär detta att Kumla 
har två ledamöter. 

Beslut om bildande fattas av respektive fullmäktige. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 augusti 2005, § 213, och den 
30 augusti 2005, § 225, att bordlägga ärendet samt att ge kommundi-
rektör Thage Arvidsson i uppdrag att ta fram uppgifter om fördelning 
av platser mellan kommuner och partier i interimsstyrelse och 
förbundsfullmäktige till arbetsutskottet den 6 september 2005. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

Kumla kommun i dagsläget säger nej till bildandet av Regionför-
bundet Örebro län.  

Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommun-
fullmäktige beslutar att Kumla kommun säger ja till bildandet av 
Regionförbundet Örebro län. 
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Kommunfullmäktige 2005-09-19 

Kommunstyrelsen 2005-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-06 

 
 Kf § 90 forts  

 Ks § 84 forts  

 Au § 238 forts  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun i dagsläget säger 

nej till bildandet av Regionförbundet Örebro län. 
Reservationer Göran Arveståhl och Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för sitt 

förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg föreslår att kommunfullmäktige beslutar att säga ja 

till bildandet av Regionförbundet Örebro län. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att säga ja till bildandet av Regionför-

bundet Örebro län samt beslutar i övrigt enligt förslaget från 
styrgruppen. 

Kommunfullmäktige  
 Sammanträdet ajourneras kl 19.05. 

Förhandlingarna återupptas kl 19.20. 

Dan-Åke Moberg (s) lämnar sammanträdet. Ersättaren Sven-Erik 
Dahlberg (s) tjänstgör för Moberg. 

Förslag Björn Eriksson (s) föreslår att ärendet bordlägges. 

Per Holm (kd) föreslår att ärendet avgörs idag och att fullmäktige 
avslår kommunstyrelsens förslag. 

Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m), Rolf Östman (v) och 
Kerstin Cederström (fp) föreslår att ärendet avgörs idag och att 
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning Bifall till bordläggning ställs mot avslag. 

Om ärendet skall avgöras idag ställs bifall till kommunstyrelsens 
förslag mot avslag. 

Votering Då ordföranden finner övervägande bifall för bordläggning begärs 
votering. 

Följande voteringsproposition fastställes: Den som vill bordlägga 
ärendet röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej skall ärendet 
avgöras idag. 

Vid voteringen som redovisas i bilaga 2 till protokollet avges 
23 Ja-röster och 22 Nej-röster. Fullmäktige har således beslutat att 
bordlägga ärendet. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2005-09-19 

Kommunstyrelsen 2005-09-07 

 
 Kf § 91  

 Ks § 85 Dnr 18/2005.041 
 

Delårsrapport för Kumla kommun samt budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter 

Ärendebeskrivning Delårsrapport för Kumla kommun per den 31 juli 2005 har upprättats 
i enlighet med bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen. 
Kommunens nämnder har avgivit månadsrapporter för augusti månad 
2005. På grundval av månadsrapporterna har en översiktlig budget-
prognos för år 2005 utarbetats.   

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten, budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter. 

Fullmäktiges beslut Enligt kommunstyrelsen. 
_____  

  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

Kommunens nämnder 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 Sammanträdesdatum 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2005-09-19 

Kommunstyrelsen 2005-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-06-14 

 
 Kf § 92  

 Ks § 86  

 Au § 200 Dnr 175/2005.761 

 
Bemötande och omhändertagande av kvinnor som utsatts för 
våld – handlingsprogram 

Ärendebeskrivning Kumla kommuns socialförvaltning tog 1999 initiativ till att arbeta 
fram ett handlingsprogram för bemötande och omhändertagande av 
kvinnor som utsatts för våld. Programmet sammanställdes under år 
2000. 

Socialnämnden antog den 2 september 2004, § 72, en reviderad 
upplaga av programmet. 

Socialnämndens ordförande Annica Eriksson (s) har i skrivelse från 
den 8 juni 2005 bland annat påpekat vikten av att våldet mot kvinnor 
och barn uppmärksammas och motarbetas. 

Annica Eriksson föreslår att kommunfullmäktige antar handlingspro-
grammet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar handlingsprogram för bemötande och 
omhändertagande av kvinnor som utsatts för våld. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att programmet revideras vart tredje år. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet med Ahlins tilläggsförslag. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
Fullmäktiges beslut Handlingsprogram för bemötande och omhändertagande av kvinnor 

som utsatts för våld antages. 

Programmet skall revideras vart tredje år. 
_____  

  
  
  
  
Expediering Socialnämnden 
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Kommunfullmäktige 2005-09-19 

Kommunstyrelsen 2005-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-08-30 

 
 Kf § 93  

 Ks § 87  

 Au § 226 Dnr 205/2005.736 

 
Höjning av taxan för färdtjänst 

Ärendebeskrivning När Länstrafiken övertog ansvaret för färdtjänsten i länet år 2001 
beslutades att grunden för den egenavgift som färdtjänstinnehavaren 
betalar, skulle vara kopplad till den taxa som tillämpas vid resa med 
Länstrafikens expressbussar. 

Förändringar i taxan måste beslutas i varje deltagande kommuns 
fullmäktige samt i landstingets fullmäktige. 

Sedan 2001 har taxan för expressbussar höjts ett antal gånger men 
inte taxan för färdtjänst.  

Länstrafiken föreslår i skrivelse från den 5 juli 2005 att länets 
kommuner beslutar att taxan för resa i färdtjänsten justeras till samma 
nivå som nu gäller för expressbussresa, och att denna taxa gäller från 
och med den 1 oktober 2005. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att taxan för resa i färdtjänsten justeras 
till samma nivå som nu gäller för expressbussresa, och att denna taxa 
gäller från och med den 1 oktober 2005. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Enligt kommunstyrelsen. 

_____  
  
  
  
  
Expediering Länstrafiken Örebro AB 
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Kommunfullmäktige 2005-09-19 
  
 Kf § 94 Dnr 178/2005.430 
  
 

Per Holms interpellation angående skifferbrytning i Kvarntorps-
området 

Ärendebeskrivning Per Holm (kd) har inlämnat en interpellation angående skifferbryt-
ning i Kvarntorpsområdet. I interpellationen ställs följande frågor: 

Vad har kommunledningen gjort i skifferfrågan? 

Hur ställer sig den politiska ledningen till ny brytning i Kvarntorps-
området? 

Kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg (s) har skriftligt 
besvarat interpellationen. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2005-09-19 
  
 Kf § 95 Dnr 228/2005.102 
  
 

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Peter Agerhäll  

Ärendebeskrivning Peter Agerhäll (fp) har i skrivelse från den 22 augusti 2005 avsagt sig 
samtliga politiska uppdrag i Kumla kommun. 

De uppdrag där fullmäktige har att utse ny ersättare efter Agerhäll är: 
ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i socialnämnden, 2:e vice ordfö-
rande i Kumla Fastighets AB, ersättare i valutskottet, ersättare i 
Kommunförbundet Örebro län samt ersättare i samarbetskommittén 
Kumla-Hallsberg. 

Fullmäktiges beslut Avsägelsen beviljas. 

Kommunen hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för att 
utse ny ledamot i fullmäktige efter Agerhäll. 

Till ledamot i kommunstyrelsen utses ersättaren Kerstin Cederström 
(fp). 

Till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Cederström utses Tony 
Larsson-Malmberg (fp). 

Till ledamot och gruppledare i socialnämnden utses ersättaren Kerstin 
Lundqvist-Eriksson (fp). 

Till ny ersättare efter Lundqvist-Eriksson utses Tony Larsson-
Malmberg (fp). 

Till styrelseledamot och 2:e vice ordförande i Kumla Fastighets AB 
utses Linda Axäng (fp). 

Till ersättare i valutskottet utses Herje Fahlén (fp). 

Till ersättare för ombud till Kommunförbundet Örebro Län utses 
Linda Axäng (fp). 

Till ersättare i samarbetskommittén Kumla-Hallsberg utses Katrin 
Tensmyr (fp). 
_____  

  
  
  
Expediering Länsstyrelsen 

Resp. vald 
Resp. organ 
Lars Claesson 
Nils-Arne Björk 
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Kommunfullmäktige 2005-09-19 
  
 Kf § 96 Dnr 241/2005.101 
  
 

Fullmäktigeuppdrags upphörande på grund av flyttning  samt 
begäran om dispens – Trudi Hellqvist 

Ärendebeskrivning Trudi Hellqvist (mp) har flyttat och är inte längre folkbokförd i 
Kumla kommun. 

Miljöpartiet de Gröna i Kumla har begärt dispens för Hellqvist att 
behålla sitt fullmäktigeuppdrag mandatperioden ut. 

Enligt Kommunallagen (1991:900) 4 kap 8 § får fullmäktige besluta 
att en förtroendevald som valts av fullmäktige och som flyttat från 
kommunen får ha kvar sina uppdrag under återstoden av 
mandatperioden. 

Ledamöter i fullmäktige är utsedda direkt av väljarna i de kommunala 
valen och omfattas därför inte av denna möjlighet.  
(Prop. 2001/02:80 sid. 92) 

Fullmäktiges beslut Trudi Hellqvists uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige har 
upphört genom folkbokföring på annan ort. 

Begäran om dispens för Hellqvist att få behålla sitt uppdrag 
mandatperioden ut avslås med motivering att kommunallagen inte 
medger detta. 

Kommunen hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för att 
utse ny ledamot efter Hellqvist. 
_____  

  
  
  
Expediering Länsstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 2005-09-19 
  
 Kf § 97 Dnr 188/2005.050 
  
 

Dan-Åke Mobergs motion angående Kumla kommuns 
upphandlingsreglemente 

Ärendebeskrivning Dan-Åke Moberg (s) har framlagt en motion angående Kumla 
kommuns upphandlingsreglemente. I motionen föreslås fullmäktige 
besluta  

att upphandlingsreglementet kompletteras så satt 
anställningsvillkoren hos entreprenören och underentreprenörer ska 
motsvara svenskt kollektivavtal, samt 

att anställningsvillkor och kollektivavtal hos entreprenören vägs 
samman med övriga kvalitetsfaktorer i upphandlingen. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2005-09-19 
  
 Kf § 98 Dnr 246/2005.820 
  
 

Berry Kellers m fl motion angående ombyggnad av gamla 
badhuset vid Solbacka 

Ärendebeskrivning Berry Keller (m), Jan Engman (c), Kerstin Cederström (fp) och 
Liselott Schöllin (kd) har framlagt en motion angående ombyggnad 
av gamla badhuset vid Solbacka till ett centralt rekreations- och 
aktivitetshus. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att Kumla kommun utreder föreslagen ombyggnad av gamla badhuset 
där investering och driftskostnad skall framgå, samt  

att medel avsätts i budgetberedningen 2005. 
Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____  
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Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 19 september 2005  Bilaga 1 
 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet 
 Sölve Persson Göran Arveståhl 
 Britten Uhlin tjg ers Elisabet Ekestubbe 
 Dan-Åke Moberg t om § 89 Mats Hellgren 
 S-E Dahlberg tjg ers f o m § 90 Elisabet Centervärn 
 Annica Eriksson Berry Keller 
 Björn Eriksson  
 Carl-Gustav Thunström  
 Marianne Arvidsson Centerpartiet 
 Gun-Britt Andersson Torbjörn Ahlin 
 Christer Thörner Marguerite Landin 
 Liselott Rehnman Maria Rönnbäck 
 Thomas Andersson Jan Engman 
 Gulli Wallgren tjg ers Helena Larserö 
 Berndt Andersson  
 Lisbet Björklund Folkpartiet liberalerna 
 Sven-Ove Cederstrand Ingvar Lund tjg ers 
 Gun-Britt Ahlin Kerstin Cederström 
 Roger Arvidsson Katrin Tensmyr 
 Eva Wilhelmsson Tony Larsson-Malmberg 
 Bert Eriksson  
 Gunnel Kask Kristdemokraterna 
 Sten Persson Per Holm 
 Kristina Davidsson Liselott Schöllin 
 Sven-Inge Carlsson Sven-Arne Karlsson tjg ers 
  Raymonda Kourie 
 Vänsterpartiet  
 Rolf Östman Miljöpartiet 
 Margareta Hultman-Brikell Jan Nilsson tjg ers 
 Elisabeth Berglund  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Herje Fahlén  
   
   
Anmälda förhinder Katarina Hansson (s) Peter Agerhäll (fp) 
 Katarina Öberg (s) Göran Larsson (kd) 
  Trudi Hellqvist (mp) 
   
   
   
Övriga närvarande Torild Hilmersson, sekr  
 Dan-Åke Moberg § 94   

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 Sammanträdesdatum 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 19 september 2005  Bilaga 2 
Votering § 90 

 Ja Nej Avst.   Ja Nej Avst 

Socialdemokraterna     Centerpartiet    

Annica Eriksson  X    Torbjörn Ahlin  X  

Björn Eriksson X    Marguerite Landin  X  

C-G Thunström X    Maria Rönnbäck  X  

Marianne Arvidsson X    Jan Engman  X  

Gun-Britt Andersson X    Helena Larserö  X  

Christer Thörner X        

Liselott Rehnman X    Folkpartiet    

Thomas Andersson X    liberalerna    

Berndt Andersson X    Kerstin Cederström  X  

Lisbet Björklund X    Katrin Tensmyr  X  

Sven-Ove Cederstrand X    Tony Larsson-
Malmberg 

 X  

Gun-Britt Ahlin X    Ingvar Lund  X  

Roger Arvidsson X        

Eva Wilhelmsson X    Kristdemokraterna    

Bert Eriksson  X    Per Holm  X  

Gunnel Kask X    Liselott Schöllin  X  

Sten Persson X    Raymonda Kourie  X  

Kristina Davidsson X    Sven-Arne Karlsson   X  

Sven-Inge Carlsson X        

Britten Uhlin X    Vänsterpartiet    

Gulli Wallgren X    Rolf Östman  X  

Sven-Erik Dahlberg X    M Hultman-Brikell  X  

     Elisabeth Berglund  X  

Moderata          

Samlingspartiet     Miljöpartiet    

Göran Arveståhl  X   Jan Nilsson  X  

Elisabet Ekestubbe  X       

Mats Hellgren  X   Ordförande    

Elisabet Centervärn  X   Sölve Persson X   

Berry Keller  X       

 


