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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-02-26 

Kommunstyrelsen 2007-02-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-06 

 
 Kf § 15  

 Ks § 19  

 Au § 12 Dnr 259/2006.055 

 
Dan-Åke Mobergs motion angående ID-handlingar 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 21 augusti 2006, § 88, en mo-
tion från Dan-Åke Moberg (s) om ID-handlingar. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun får i upp-
drag att undersöka möjligheterna att få utfärda ID-handlingar för 
samtliga Kumlabor som inte kan få dessa handlingar på annat sätt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 augusti 2006, 
§ 242, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Administrativ handläggare har i skrivelse från den 2 februari 2007 
lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun kan ansöka om 
tillstånd hos det Norske Veritas Certification AB att utfärda ID-hand-
lingar, men att sådant tillstånd ännu inte givits någon kommun, samt 
att frågan om huruvida en myndighet kan få utfärda ID-handlingar är 
föremål för behandling i ett av riksdagens utskott. 

Lars Claeson föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
motionen därmed är besvarad. 

Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att Kumla kommun ansöker om till-
stånd för att få utfärda ID-handlingar för de Kumlabor som inte kan 
få dessa handlingar på annat sätt. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet med Mobergs tilläggsförslag. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Mats Gunnarsson (mp) föreslår att fullmäktige bifaller motionen. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet med Mobergs tilläggsförslag. 

_____ 
  
Expediering Kommunledningskontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-02-26 

Kommunstyrelsen 2007-02-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 

 
 Kf § 16  

 Ks § 20  

 Au § 3 Dnr 387/2006.253 

 
Försäljning av del av fastigheterna Kumla Älvesta 3:6 och 3:9 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2006, § 91, att för-
värva fastigheterna Kumla Älvesta 3:6 och 3:9. Fastigheterna inköp-
tes med hänsyn till att den obebyggda marken utgör en möjlighet till 
framtida tätbebyggelse då området ligger i anslutning till detaljpla-
nelagt område och kommunägd mark. 

På Älvesta 3:6, adress Yxhultsvägen 138, finns ett bostadshus med 
tillhörande uthus. 

Köpekontrakt har upprättats för bostadshus, uthus samt tillhörande 
tomt, där Kumla kommun säljer del av fastigheterna Kumla Älvesta 
3:6 och 3:9. Köpesumma 1 030 000 kronor.  

Tillträdesdag tidigast den 1 april 2007. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kom-
munfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet.  

_____ 
  
  
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret, markhandläggare Linda Svensson 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-02-26 

Kommunstyrelsen 2007-02-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-06 

 
 Kf § 17  

 Ks § 21  

 Au § 13 Dnr 34/2007.252 

 
Köp av fastigheten Kumla Södra Via 2:19 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten 
Kumla Södra Via 2:19 för en köpesumma av 2 052 000 kronor. 
Tillträdesdag den 1 maj 2007. 

Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus samt delvis inredd eko-
nomibyggnad. 

Fastigheten ligger strategiskt till för fortsatt utbyggnad av Via indu-
striområde och möjliggör även utvidgning av Kumla Fastighets AB:s 
fastighet Kumla Södra Via 2:18. 

Teknisk chef Marianne Christiansen och markhandläggare Linda 
Svensson föreslår i skrivelse från den 29 januari 2007 att kommun-
fullmäktige godkänner kontraktet. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kom-
munfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet.  

_____ 
  
  
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret, markhandläggare Linda Svensson 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-02-26 

Kommunstyrelsen 2007-02-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 

 
 Kf § 18  

 Ks § 22  

 Au § 4 Dnr 3/2007.360 

 
Förslag till höjning av del av renhållningstaxan 

Ärendebeskrivning Verksamhetsansvarig Anders Larsson, tekniska kontoret, föreslår i 
skrivelse inkommen den 27 december 2006, att den del av renhåll-
ningstaxan som benämns ”Målat/rent trä”, höjs från 160 kronor/ton, 
till 210 kronor / ton. Detta med anledning av förändrat avtal gällande 
returträ på soptippen. 

Ändringen föreslås gälla från och med den 1 mars 2007. Övriga ren-
hållningstaxor förblir oförändrade. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att höja den del av renhållningstaxan 
som benämns ”Målat/rent trä” från 160 kronor per ton till 210 kronor 
per ton. 

Höjningen gäller från och med den 1 mars 2007. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att höja den del av renhållningstaxan 

som benämns ”Målat/rent trä” från 160 kronor per ton till 210 kronor 
per ton. 

Höjningen gäller från och med den 1 mars 2007. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 
 Kommunledningskontoret, adm handläggare Lars Claeson 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-02-26 

Kommunstyrelsen 2007-02-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-06 

 
 Kf § 19  

 Ks § 23  

 Au § 14 Dnr 35/2007.050 

 
Revidering av kommunens riktlinjer för upphandling och inköp 

Ärendebeskrivning Inköpssamordnare Harry Matteusson föreslår i skrivelse från den 
30 januari 2007 att kommunfullmäktige antar förslag till revidering 
av kommunens riktlinjer för upphandling och inköp. 

Den aktuella revideringen är främst inriktad på att klargöra nivåerna 
för direktupphandling. 

De beloppsgränser som Matteusson föreslår är för upphandling av 
tjänster sju basbelopp, motsvarande 282 000 kronor, samt för upp-
handling av varor fem basbelopp, motsvarande 201 000 kronor. 

För närvarande ligger beloppsgränserna för upphandling av tjänster 
på två basbelopp och för upphandling av varor på ett basbelopp. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av kommunens rikt-
linjer för upphandling och inköp innebärande att de beloppsgränser 
som skall gälla för upphandling av tjänster är sju basbelopp, motsva-
rande 282 000 kronor, samt för upphandling av varor fem basbelopp, 
motsvarande 201 000 kronor. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av kommunens rikt-

linjer för upphandling och inköp innebärande att de beloppsgränser 
som skall gälla för upphandling av tjänster är sju basbelopp, motsva-
rande 282 000 kronor, samt för upphandling av varor fem basbelopp, 
motsvarande 201 000 kronor. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunledningskontoret, adm handläggare Lars Claeson 
 Kommunledningskontoret, inköpssamordnare Harry Matteusson 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7
  
 Sammanträdesdatum 
  
Kommunfullmäktige 2007-02-26 

Kommunstyrelsen 2007-02-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-13 

 
 Kf § 20  

 Ks § 24  

 Au § 29 Dnr 47/2007.100 

 
Utvärdering – fördjupad lokal demokrati 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har under de senaste åren beslutat om ett antal 
olika åtgärder som syftat till att fördjupa den lokala demokratin, och 
även beslutat att en del av dessa åtgärder skall utvärderas. 

Åtgärderna som utvärderats sträcker sig från 1997 och framåt. Utvär-
deringen består av fyra olika delområden; debatter, öppna nämnd-
sammanträden, kommunalt demokratiprojekt och medborgarförslag. 

En enkät skickades våren 2006 ut till kommunfullmäktiges ledamöter 
och ersättare för att inhämta deras synpunkter om de olika områdena 
och resultatet av denna enkät har sedan legat till grund för 
utvärderingen. 

Utformningen av enkäten och arbetet med att sammanställa 
enkätresultaten har genomförts av en arbetsgrupp från kommun-
ledningskontoret bestående av vikarierande informationssamordnare 
Lena Larsson, administrativ handläggare Lars Claeson och 
akademikertrainee Joakim Öhrman, som i skrivelse från den 31 
januari 2007 inkommit med den slutliga utvärderingen. 

Både enkätens utformning och en genomgång av den slutliga 
utvärderingen har skett i samråd med kommunfullmäktiges presi-
dium. 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
Kommunstyrelsens förslag Avger inget förslag till beslut. 
Kommunfullmäktige  
 Kommunfullmäktiges vice ordförande Annica Eriksson (s) redovisar 

utvärderingen med kompletterande synpunkter från den 23 januari 
2007.                                                                                                        

Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att fullmäktige bifaller presidiets förslag. 

                                                                                                 forts 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-02-26 

  

 
 Kf § 20, forts  

   
  
 Torbjörn Ahlin (c) föreslår att fullmäktige bifaller följande tilläggs-

förslag: 

Kommunfullmäktiges alla ledamöter skall genomgå utbildning med 
bäring på debatt och sammanträdesklimat och etiskt förhållningssätt i 
syfte att påverka detta klimats utveckling i positiv riktning. Utbild-
ningen genomförs i början av varje mandatperiod med uppföljning 
två år senare. 

Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdeslokal skall bytas till en 
lokal som erbjuder möjlighet till möblering liknande den fullmäktige 
hade i Husaren, med andra ord ej biografmöblering. 

Kommunfullmäktige skall minst tre gånger per år sammanträda i an-
nan lokal än den ordinarie, i syfte att synliggöra den demokratiska 
processen. 

Vidare föreslår Torbjörn Ahlin (c) att fullmäktiges presidium får i 
uppdrag att utarbeta ett underlag till fördjupad lokal demokrati med 
utgångspunkt Ahlins eget tilläggsförslag. 

Maria Haglund (m) föreslår att fullmäktige bifaller Torbjörn Ahlins 
tilläggsförslag. 

Linda Axäng (fp) föreslår att fullmäktige bifaller presidiets förslag 
samt Torbjörn Ahlins tilläggsförslag. 

Elisabeth Berglund (v) föreslår att fullmäktige bifaller presidiets 
förslag samt Torbjörn Ahlins tilläggsförslag.  

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att presidiets förslag bifalles. Vidare 
föreslår Moberg att Torbjörn Ahlins första tilläggsförslag avseende 
utbildning i etik bifalles samt att Ahlins två andra tilläggsförslag 
angående fullmäktiges sammanträdeslokal samt utlokalisering av 
fullmäktiges sammanträden avslås.       

Per Holm (kd) föreslår att presidiet får i uppdrag att utarbeta ett un-
derlag till fördjupad lokal demokrati med utgångspunkt från 
presidiets förslag samt Ahlins tilläggsförslag.           

Mats Gunnarsson (mp) föreslår att fullmäktige bifaller presidiets 
förslag samt Ahlins tilläggsförslag. 

                                                                                                      forts     

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-02-26 

 
 Kf § 20, forts  

   

 Elisabet Ekestubbe (m) och Åsa Häggström (v) föreslår att fullmäk-
tige bifaller Ahlins tilläggsförslag avseende fullmäktiges sammanträ-
deslokal. 

Propositionsordning Fullmäktige godkänner följande propositionsordning. 

Bifall till presidiets förslag till åtgärder samt bifall till att Torbjörn 
Ahlins (c) tilläggsförslag remitteras till presidiet för beredning. 

Fullmäktiges beslut Bifall till presidiets förslag till åtgärder. 

Bifall till att Torbjörn Ahlins (c) tilläggsförslag remitteras till 
presidiet för beredning.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Fullmäktiges presidium 
 Kommunledningskontoret, Lena Larsson 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-02-26 

Kommunstyrelsen 2007-02-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-13 

 
 Kf § 21  

 Ks § 25  

 Au § 30 Dnr 44/2007.002 

 
Förslag till komplettering av reglemente för kommunstyrelsen i 
Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2006, § 124, att 
inrätta ett tekniskt utskott. 

Administrativ handläggare Lars Claeson föreslår i skrivelse från den 
9 februari 2007, att kommunfullmäktige beslutar att Reglementet för 
kommunstyrelsen i Kumla kommun  kompletteras, så att den del av 
reglementet som berör utskott får följande lydelse: 

”Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott bestående av 
fem ledamöter och fem ersättare, samt ett tekniskt utskott bestående 
av tre ledamöter”. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att komplettera reglemente för kom-
munstyrelsen i Kumla kommun så att den del av reglementet som 
berör utskott får följande lydelse: 

”Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott bestående av 
fem ledamöter och fem ersättare, samt ett tekniskt utskott bestående 
av tre ledamöter”.  

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

upphäva beslutet från den 18 december 2006, § 124, om att inrätta ett 
tekniskt utskott. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet från den 
18 december 2006, § 124, om att inrätta ett tekniskt utskott. 

Kommunfullmäktige  
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet från den 

18 december 2006, § 124, om att inrätta ett tekniskt utskott. 

_____ 
Expediering Tekniska kontoret 
 Kommunledningskontoret, adm handläggare Lars Claeson 
 Kommunledningskontoret, lönekamrer Nils-Arne Björk 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11
  
 Sammanträdesdatum 
  

Kommunfullmäktige 2007-02-26 

 
   

   

 Kf § 22 Dnr 19/2007.102 

 
Avsägelse av kommunalt uppdrag – Anci Karlsson 

Anci Karlsson (sd) har i skrivelse från den 23 januari 2007 avsagt sig 
uppdraget som ledamot i Kumla kommunfullmäktige. 

Fullmäktiges beslut Avsägelsen beviljas. 

Kommunen hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för att 
utse ny ledamot efter Anci Karlsson. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Länsstyrelsen 
 Kommunledningskontoret, adm handläggare Lars Claeson 
 Kommunledningskontoret, lönekamrer Nils-Arne Björk 

 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12
  
 Sammanträdesdatum 
  
Kommunfullmäktige 2007-02-26 

  

  

 
 Kf § 23 Dnr 33/2007.214 

 
Mats Gunnarssons och Mattias Berggrens motion angående 
förnyad detaljplan över Kvarntorps bostadsområde 

Ärendebeskrivning Mats Gunnarsson (mp) och Mattias Berggren (mp) har inlämnat en 
motion angående förnyad detaljplan över Kvarntorps bostadsområde. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att ge i uppdrag att genomföra 
en ny detaljplan för Kvarntorpsområdet med syfte att göra Kvarntorp 
till ett attraktivt, ekologiskt hållbart bostadsområde. Vidare föreslås 
att arbetet och planeringen utförs i nära samarbete med de boende i 
Kvarntorp samt att kontakt med statliga myndigheter tas för samar-
bete och eventuell medfinansiering. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2007-02-26 

  

  

 
 Kf § 24 Dnr 53/2007.826 

 
Christer Thörners m fl motion angående konstgräs på 
Idrottsparkens i Kumla A-plan 

Ärendebeskrivning Christer Thörner (s), Dan-Åke Moberg (s) och Björn Ericksson (s) 
har inlämnat en motion angående konstgräs på Idrottsparkens A-plan 
i Kumla. 
I motionen föreslås fullmäktige besluta att en utredning påbörjas för 
att närmare precisera den investering och de löpande driftskostnader 
som en konstgräsplan vid Idrottsparken i Kumla innebär. Utredningen 
skall inrymma utöver en konstgräsplan även ett system för fjärrvärme 
och en belysning som möjliggör att planen kan nyttjas i princip 12 
månader per år. Vidare skall utredningens arbete drivas på så sätt att 
dess resultat kan beaktas vis upprättande av budget för år 2008. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-02-26 

  

  

 
 Kf § 25 Dnr 58/2007.144 

 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande i Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning Oppositionsrådet Maria Haglund (m) har inlämnat en interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg (s) angående resa 
till den ryska staden Chudovo. 
 
I interpellationen ställs följande frågor: 

1. Ligger resan till Chudovo inom den kommunala kompetensen 
såsom den definieras i kommunallagen? 

2. Finns någon officiell inbjudan till dig och kommunstyrelsens 
vice ordförande i detta fall? Om så är fallet, från vem? Enligt 
uppgift finns ingen sådan inbjudan diarieförd i kommunen. 

3. Vem har fattat beslutet om att kommunen ska bekosta flygbil-
jetterna? 

4. Med stöd av vilken delegation har beslutet fattats? Frågan har 
ju inte varit uppe, vare sig i kommunstyrelsen eller i kom-
munstyrelsens arbetsutskott. 

5. På vilken verksamhet konteras biljettkostnaderna i detta fall? 
 

Fullmäktiges beslut Interpellationen får framställas. 

Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsens ordförande, Dan-Åke Moberg 

 

 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-02-26 

  

  

 
 Kf § 26 Dnr 59/2007.144 

 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande i Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning Oppositionsrådet Torbjörn Ahlin (c) har inlämnat en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg (s) angående resa till 
den ryska staden Chudovo. 
 
I interpellationen ställs följande frågor: 

1. Ligger resan till Chudovo inom den kommunala kompetensen 
såsom den definieras i kommunallagen? 

2. Finns någon officiell inbjudan till dig och kommunstyrelsens 
vice ordförande i detta fall? Om så är fallet, från vem? Enligt 
uppgift finns ingen sådan inbjudan diarieförd i kommunen. 

3. Vem har fattat beslutet om att kommunen ska bekosta flygbil-
jetterna? 

4. Med stöd av vilken delegation har beslutet fattats? Frågan har 
ju inte varit uppe, vare sig i kommunstyrelsen eller i kom-
munstyrelsens arbetsutskott. 

5. På vilken verksamhet konteras biljettkostnaderna i detta fall? 
 

Fullmäktiges beslut Interpellationen får framställas. 

Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsens ordförande, Dan-Åke Moberg 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 26 februari 2007  Bilaga 1 

 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet
 Sölve Persson Göran Arveståhl 
 Dan-Åke Moberg Mats Hellgren 
 Annica Eriksson Maria Haglund 
 Björn Eriksson Awat Mohammad 
 Katarina Hansson Elisabet Centervärn, tjg ers 
 Lennart Eriksson Elisabet Ekestubbe 
 Gunnel Kask  
 Carl-Gustav Thunström Centerpartiet
 Gun-Britt Andersson Torbjörn Ahlin 
 Lisbet Björklund Jan Engman 
 Stefan Svensson Per-Arne Mårstad, tjg ers 
 Anna-Kajsa Gullberg Marguerite Landin 
 Bert Eriksson  
 Eva Wilhelmsson Folkpartiet liberalerna
 Christer Thörner Linda Axäng  
 Katarina Öberg Herje Fahlén, tjg ers 
 Thomas Andersson Katrin Tensmyr 
 Marianne Arvidsson  
 Sten Persson Kristdemokraterna
 Kristina Davidsson Per Holm 
 Sven-Inge Carlsson Liselott Schöllin 
 Gun-Britt Ahlin Dan Schöllin, tjg ers 
 Roger Arvidsson Raymonda Kourie 
   
 Vänsterpartiet Sverigedemokraterna
 Åsa Häggström  
 Elisabeth Berglund  
   
 Miljöpartiet  
 Mats Gunnarsson  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Mattias Berggren (mp) Ing-Marie Andersson (s) 
 Sven-Ove Cederstrand (s) Carl Gitye (s) 
   
   
Anmälda förhinder Tony Larsson-Malmberg (fp) Sven-Arne Karlsson (kd) 
 Maria Rönnbäck (c) Berry Keller (m) 
   
   
   
Övriga närvarande Sara Klerestam, sekr  
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