
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
  
 Sammanträdesdatum 
  

 Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige   2007-10-15 
 
 
Plats Kumla Folkets Hus, Teatern 
Tid Måndagen den 15 oktober 2007, kl 18.30 – 19.40 
   
Beslutande Se bilaga 1  
   
Övriga deltagare Se bilaga 1  
   
Utses att justera protokollet Sten Persson (s) Elisabet Centervärn (m) 
   
Tid och plats för justering Stadshuset, kansliavdelningen 
 Torsdag den 18 oktober klockan 17.00 
   
   
   
Sekreterare ….................................................. §§ 125-140 
 Lars Claeson  
   
   
   
Ordförande …..................................................  
 Sölve Persson  
   
   
   
Justerare ….................................................. ….................................................. 
 Sten Persson Elisabeth Centervärn 
   
 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2007-10-15 
    
Datum för uppsättande 2007-10-19 Datum för nedtagande 2007-11-12 
  
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
  
  
Underskrift …................................................... 
 Lena Larsson 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
  
 Sammanträdesdatum 

  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

2 

 
Kommunfullmäktige 2007-10-15 

  
   

   

 Kf § 125  

 
Inkomna skrivelser och rapporter 

Dnr 315/2007.700 Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i social-
tjänstlagen skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande 
beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Till kommunfullmäktige skall rapporteras statistik över antalet ej 
verkställda beslut. Rapporteringen skall göras en gång per kvartal. 
Socialnämnden har i skrivelse från den 25 september 2007 lämnat 
sådan rapport. 

Dnr 267/2007.102 Kerstin Cederström (fp) har i skrivelse från den 26 juli 2007 avsagt 
sig samtliga kommunala uppdrag på grund av flytt från kommunen. 

Fullmäktige beslutade den 17 september 2007, § 115, att godkänna 
avsägelsen samt begära sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse 
ny ersättare i fullmäktige efter Cederström. 

Länsstyrelsen har genom beslut från den 2 oktober 2007 meddelat att 
till ny ersättare efter Cederström har utsetts Jan Sundqvist (fp). 

Dnr 301/2007.102 Tony Larsson-Malmberg (fp) har i skrivelse inkommen den 
10 september 2007 avsagt sig sitt kommunala uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige.  

Fullmäktige beslutade den 17 september 2007, § 117, att godkänna 
avsägelsen samt begära sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse 
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Larsson-Malmberg. 

Länsstyrelsen har genom beslut från den 2 oktober 2007 meddelat att 
till ny ledamot efter Larsson-Malmberg har utsetts Herje Fahlén (fp) 
samt att till ny ersättare efter Fahlén har utsetts Madeleine Sonnerfelt 
(fp). 

Dnr 291/2007.102 Ann-Kristine Nylander, tidigare Andersson (kd), har i skrivelse 
inkommen den 20 augusti 2007 avsagt sig samtliga kommunala 
uppdrag. 

Fullmäktige beslutade den 17 september 2007, § 116, att godkänna 
avsägelsen samt begära sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse 
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Nylander. 

Länsstyrelsen har genom beslut från den 2 oktober 2007 meddelat att 
till ny ersättare efter Nylander har utsetts Yvonne Kamel (kd). 

_____ 
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-18 

  
 Kf § 126  

 Ks § 137  

 Au § 275 Dnr 109/2007.442 

 
Medborgarförslag om att ställa ut papperskorgar vid cykel- och 
gångbanorna runt Lidl och Skogstorpsskolan 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 23 april 2007, § 58, ett 
medborgarförslag om att ställa ut papperskorgar vid cykel- och 
gångbanorna runt Lidl och Skogstorpsskolan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2007, § 145, att 
ge kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Teknisk chef Marianne Christiansen har den 13 september 2007 
inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att kommunen ska se över behovet av fler 
papperskorgar i området kring Lidl och Skogstorpsskolan och att 
medborgarförslaget redan medfört förbättringar kring rutinerna av 
allmänna papperskorgar. 

I medborgarförslaget finns också ett förslag om att äldre skolbarn kan 
ha som uppgift att tömma papperskorgarna regelbundet. Marianne 
Christiansen skriver i förslag till yttrande att det inte är lämpligt att ge 
eleverna det ansvaret. 

Christiansen föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är 
därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är 
därmed besvarat. 

_____ 

  

  

E´xpediering Tekniska kontoret 
Viktor Markström, Gamla Örebrovägen 22, 692 32 KUMLA 
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-18 

  
 Kf § 127  

 Ks § 137  

 Au § 275 Dnr 258/2006.141 

 
Medborgarförslag om ett ljusare centrum i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 21 augusti 2006, § 84, ett 
medborgarförslag om ett ljusare centrum i Kumla kommun. 

I medborgarförslaget föreslås bland annat att stadshusfasaden mot 
torget bör belysas nattetid, och att skulpturen Kumlan vid stadshuset 
skall flyttas fram så den blir mer synlig. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 augusti 2006, 
§ 238, att ge tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Teknisk chef Marianne Christiansen har den 13 september 2007 
inkommit med förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår bland annat att det av kommunens plan-, bygg-
och bostadsprogram finns angivet att ett belysningsprogram ska tas 
fram. Belysningsfrågorna ska också diskuteras i det fortsatta 
centrumutvecklingsarbetet. 

När det gäller skulpturen Kumlan så skriver Christiansen att den i 
samband med stadshusets ombyggnation kommer att få en mer 
framträdande placering. 

Christiansen föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är 
därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är 
därmed besvarat. 

_____ 

  

  

Expediering Tekniska kontoret 
Esso Engwall, Andréns väg 14, 692 37 KUMLA 
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 

 Kf § 128  

 Ks § 139  

 Au § 304 Dnr 79/2007.623 

 
Margareta Engman och Maria Haglunds motion angående 
skolskjutsar 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 19 mars 2007, § 40, en motion 
framlagd av Margareta Engman och Maria Haglund (m) angående 
skolskjutsar. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att skolskjuts skall erbjudas 
för de elever som från början är skolskjutsberättigade även om de 
väljer en annan skola än ”sin egen” inom Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 mars 2007, § 96, 
att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Barn- och utbildningschef Leif Lindström har i skrivelse från den 
29 augusti 2007 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att det ur juridisk synpunkt är 
tveksamt om det är möjligt att erbjuda skolskjutsberättigade elever 
skolskjuts till annan skola än ”sin egen” skola. 

Leif Lindström föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 6 september 2007, § 93, 
beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Arbetsutskottets förslag  Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen. 

Maria Haglund (m) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen.  

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till Haglunds förslag. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer Maria Haglund och Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för 
Haglunds förslag. 

Kommunstyrelsen  

Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen. 

Maria Haglund (m) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen.  
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

Kommunstyrelsen 2007-10-03 

 
 

  
 Kf § 128, forts  

 Ks § 139 , forts  

   

 Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till Haglunds förslag.  

Linda Axäng (fp) yrkar bifall till Haglunds förslag. 

Raymonda Kourie (kd) yrkar bifall till Haglunds förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer Maria Haglund (m), Torbjörn Ahlin (c), Linda Axäng (fp), Göran 
Arveståhl (m) och Raymonda Kourie (kd) reserverar sig till förmån 
för Haglunds förslag. 

Kommunfullmäktige  

Förslag Margareta Engman (m), Katrin Tensmyr (fp),  Maria Haglund (m), 
Linda Axäng (fp) och Per-Arne Mårstad (c) yrkar bifall till motionen. 

 Katarina Hansson (s), Annica Eriksson (s) och Åsa Häggström (v) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 Mats Gunnarsson (mp) yrkar återremiss av ärendet. 

 Linda Axäng (fp) yrkar bifall till Gunnarssons förslag. 

Propositionsordning Bifall till förslaget om återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag. 

Fullmäktiges beslut Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag. 

Votering begärs. På ordförandens fråga medger fullmäktige att 
försöksvotering med handuppräckning genomförs. Efter genomförd 
försöksvotering konstaterar ordföranden att mer än en tredjedel av 
fullmäktiges ledamöter röstar för återremiss. Ingen ytterligare 
begäran om votering sker. 

Fullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 
 

_____ 

  

  

  

Expediering Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 

  
 Kf § 129  

 Ks § 140  

 Au § 305 Dnr 310/2007.101 

 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

Ärendebeskrivning Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla, skall 
kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i 
april och oktober redovisa de motioner och medborgarförslag som 
inte beretts färdigt. 

Kommunledningskontoret har den 20 september 2007 upprättat redo-
visning gällande de motioner och medborgarförslag som fortfarande 
är under beredning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  

Kommunens nämnder uppmanas att skyndsamt besvara motioner och 
medborgarförslag.  

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  

Kommunens nämnder uppmanas att skyndsamt besvara motioner och 
medborgarförslag. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Kommunens nämnder  
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 

  
 Kf § 130  

 Ks § 141  

 Au § 307 Dnr 318/2007.005 

 
Strategi för e-tjänster 

Ärendebeskrivning I syfte att bland annat förbättra och effektivisera den kommunala 
servicen till medborgare och näringsliv antog kommunfullmäktige 
den 23 april 2007, § 56, en vision för e-tjänster i Kumla kommun. 

För att ge stöd och riktning i kommunens arbete att förverkliga  
e-visionen föreslår IT-strateg René Strobl i skrivelse från den 18 
september 2007 att kommunfullmäktige antar förslag till strategi för 
e-tjänster i Kumla kommun. 

Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen ansvaret för att genomföra e-strategin. E-strategin 
ska utvärderas årligen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till strategi för e-tjänster i Kumla 
kommun. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till strategi för e-tjänster i Kumla 
kommun. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Kommunens nämnder och förvaltningar + handling 
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 

  
 Kf § 131  

 Ks § 142  

 Au § 306 Dnr 319/2007.259 

 
Köp av del av fastigheten Kumla Stene 12:1 och försäljning av 
del av fastigheten Kumla Sickelsta 2:2 och Kumla Stene 4:5 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 februari 2007, 
§ 35, att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra förhandlingar 
med markägare i Sickelstaområdet om förvärv av mark för att 
möjliggöra den planerade ridskolans lokalisering. 

Köpekontrakt har upprättats med ägaren till fastigheten Kumla Stene 
12:1, Roger Grahn, som innebär att ett markbyte sker mellan Grahn 
och kommunen. 

Kumla kommun köper del av fastigheten Kumla Stene 12:1 för en 
köpesumma av 568 000 kronor och säljer del av Kumla Stene 4:5, 
och del av Kumla Sickelsta 2:2, för en köpesumma om 
766 000 kronor. 

Grahn betalar mellanskillnaden, 198 000 kronor, till Kumla kommun. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Tekniska kontoret 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

  
   

   

 Kf § 132 Dnr 292/2007.005 

 
Svar på Mats Gunnarssons interpellation om brister i datastöd 
inom sociala sektorn 

Ärendebeskrivning Mats Gunnarsson (mp) har inlämnat en interpellation till kommunsty-
relsens ordförande Dan-Åke Moberg (s) angående brister i datastöd 
inom sociala sektorn. 

I interpellationen ställs följande frågor: 

Är det så att alla sociala verksamheter i Kumla nu har det datastöd i 
verksamheten i form av utrustning och kunskap som de behöver? 

Om så inte är fallet, hur ser planerna ut för att avhjälpa detta? 

Kommunfullmäktige överlämnade den 17 september 2007, § 123, 
interpellationen till kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg (s) har skriftligt 
besvarat interpellationen. 

  

Kommunfullmäktige I debatten yttrar sig Mats Gunnarsson (mp). 

_____ 
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

  
   

   

 Kf § 133 Dnr 285/2007.611 

 
Svar på Maria Haglunds interpellation om kunskapsnivån hos 
elever i Kumlas grundskolor 

Ärendebeskrivning Oppositionsrådet Maria Haglund (m) har inlämnat en interpellation 
till barn- och utbildningsnämndens ordförande Katarina Hansson (s) 
angående kunskapsnivån hos elever i Kumlas grundskolor. 

I interpellationen ställs följande frågor: 

Anser du att kunskapsnivån är tillfredställande i Kumlas grundskolor? 

Om inte, vad avser Du att göra för att öka kunskapsnivån hos våra 
barn och ungdomar? 

Kommunfullmäktige överlämnade den 17 september 2007, § 122, 
interpellationen till barn- och utbildningsnämndens ordförande. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Katarina Hansson (s) har 
skriftligt besvarat interpellationen. 

  

Kommunfullmäktige I debatten yttrar sig Maria Haglund (m). 

_____ 
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

  
   

   

 Kf § 134 Dnr 306/2007.102 

 
Avsägelse av kommunalt uppdrag – Dan Schöllin 

Ärendebeskrivning Dan Schöllin (kd) har i skrivelse inkommen den 14 september 2007 
avsagt sig samtliga politiska uppdrag med omedelbar verkan. 
Schöllin är ledamot i kommunfullmäktige och miljö- och 
byggnadsnämnden, samt ersättare i miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott. 

Fullmäktiges beslut Fullmäktige beviljar avsägelsen. 

Till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden utser fullmäktige 
Camilla Eskilsson (kd). 

Kommunen begär sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Schöllin. 

_____ 
  

  

  

  

Expediering Länsstyrelsen 
Camilla Eskilsson 
Lena Larsson 
Nils-Arne Björk 
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

  
   

   

 Kf § 135 Dnr 314/2007.102 

 
Avsägelse av kommunalt uppdrag – Boris Bergström 

Ärendebeskrivning Boris Bergström (fp) har i skrivelse inkommen den 21 
september 2007 avsagt sig sitt politiska uppdrag från och med den 28 
september 2007. 
Bergström är revisorsledamot.  

Fullmäktiges beslut Fullmäktige beviljar avsägelsen. 

Till ny revisor utser fullmäktige Ola Daréus (fp). 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Ola Daréus 
Lena Larsson 
Nils-Arne Björk 
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

  
   

   

 Kf § 135 Dnr 314/2007.102 

 
Avsägelse av kommunalt uppdrag – Robert Axäng 

Ärendebeskrivning Robert Axäng (fp) har i skrivelse från den 15 oktober 2007 avsagt sig 
sitt uppdrag som ledamot i valnämnden.  

Fullmäktiges beslut Fullmäktige beviljar avsägelsen. 

Till ny ledamot i valnämnden utser fullmäktige Herje Fahlén (fp) 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Herje Fahlén 
Lena Larsson 
Nils-Arne Björk 
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

  
   

   

 Kf § 136 Dnr 333/2007.102 

 
Avsägelse av kommunalt uppdrag – Torbjörn Ahlin 

Ärendebeskrivning Torbjörn Ahlin (c) har i skrivelse från den 5 oktober 2007 avsagt sig 
uppdraget som oppositionsråd på heltid från och med den 
1 november 2007. 

Fullmäktiges beslut Fullmäktige godkänner avsägelsen. 

Till nytt oppositionsråd på heltid från och med den 1 november 2007 
utser fullmäktige Maria Haglund (m). 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Maria Haglund 
Lena Larsson 
Nils-Arne Björk 
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

  
   

   

 Kf § 137 Dnr 332/2007.102 
Dnr 343/2007.102 

 
Avsägelse av kommunala uppdrag – Maria Haglund 

Ärendebeskrivning Maria Haglund har i skrivelse från den 5 oktober 2007 avsagt sig 
uppdragen som oppositionsråd på halvtid samt från uppdraget som 
ledamot i Stadsnät i Kumla AB från och med den 1 november 2007. 

Haglund har även i skrivelse från den 15 oktober 2007 avsagt sig 
uppdragen som ledamot och gruppledare i miljö- och 
byggnadsnämnden från och med den 1 november 2007. 

Fullmäktiges beslut Fullmäktige godkänner avsägelsen. 

Till nytt oppositionsråd på halvtid från och med den 
1 november 2007 utser fullmäktige Torbjörn Ahlin (c). 

Till ny ledamot i Stadsnät i Kumla AB från och med den 
1 november 2007 utser fullmäktige Linda Axäng (fp). 

Till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden utser fullmäktige Ola 
Falk (m). 

Till ny gruppledare i miljö- och byggnadsnämnden utser fullmäktige 
Camilla Eskilsson (kd). 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Torbjörn Ahlin 
Linda Axäng 
Ola Falk 
Camilla Eskilsson 
Lena Larsson 
Nils-Arne Björk 
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

  
   

   

 Kf § 138 Dnr 301/2007.102 

 
Fyllnadsval efter Tony Larsson-Malmberg 

Ärendebeskrivning Tony Larsson-Malmberg (fp) har i skrivelse inkommen den 
10 september 2007 bland annat avsagt sig uppdragen som ersättare i 
kommunstyrelsen och Kumla Fastighets AB. 

Fullmäktige har att utse ny ersättare i kommunstyrelsen och Kumla 
Fastighets AB. 

Fullmäktiges beslut Till ny ersättare i kommunstyrelsen utser fullmäktige Katrin Tensmyr 
(fp). 

Till ny ersättare i Kumla Fastighets AB utser fullmäktige Georg Lado 
(fp). 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Katrin Tensmyr 
Georg Lado 
Lena Larsson 
Nils-Arne Björk 
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

  
   

   

 Kf § 139 Dnr 337/2007.339 

 
Medborgarförslag om djurkyrkogård i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har den 9 oktober 2007 inkommit om 
djurkyrkogård i Kumla kommun.  

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 2007-10-15 

  
   

   

 Kf § 140 Dnr 336/2007.311 

 
Medborgarförslag om avstängning av väg intill lekplats på 
Stenmursgatan, Hällabrottet 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har den 9 oktober 2007 om avstängning av väg 
intill lekplats på Stenmursgatan, Hällabrottet. 

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Kommunstyrelsen 
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Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 15 oktober 2007  Bilaga 1 

 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet 
 Sölve Persson Elisabeth Centervärn, tjg ers 
 Dan-Åke Moberg Mats Hellgren 
 Annica Eriksson Maria Haglund 
 Ing-Marie Andersson, tjg ers Awat Mohammad 
 Katarina Hansson Berry Keller 
 Lennart Eriksson Margareta Engman, tjg ers 
 Gunnel Kask  
 Carl-Gustav Thunström Centerpartiet 
 Gun-Britt Andersson Anette Friman, tjg ers 
 Lisbet Björklund Jan Engman 
 Stefan Svensson Maria Rönnbäck 
 Anna-Kajsa Gullberg Per-Arne Mårstad, tjg ers 
 Bert Eriksson  
 Eva Wilhelmsson Folkpartiet liberalerna 
 Sven-Håkan Trygg, tjg ers Linda Axäng  
 Mohammed Bahram Hassan, tjg ers Herje Fahlén 
 Thomas Andersson Katrin Tensmyr 
 Marianne Arvidsson  
 Sten Persson Kristdemokraterna 
 Vanja Björsson, tjg ers Per Holm 
 Sven-Inge Carlsson Yvonne Kamél, tjg ers 
 Gun-Britt Ahlin Bernt Sköld, tjg ers 
 Roger Arvidsson Raymonda Kourie 
   
 Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 
 Åsa Häggström  
 Elisabeth Berglund  
   
 Miljöpartiet  
 Mats Gunnarsson  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Jan Sundqvist (fp) Hiba Esisse (mp) 
   
   
   
Anmälda förhinder Björn Eriksson (s) Dan Schöllin (kd) 
 Kristina Davidsson (s) Göran Arveståhl (m) 
 Christer Thörner (s) Elisabet Ekestubbe (m) 
 Katarina Öberg (s) Torbjörn Ahlin (c)  
 Sven-Arne Karlsson (kd) Marguerite Landin (c) 
   
Övriga närvarande Lars Claeson, sekr  
 


