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Kommunfullmäktige 2007-11-19 

  
   

   

 Kf § 141  

 
Inkomna skrivelser och rapporter 

Dnr 365/2007.700 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 ska rapporteras statistik över antalet ej 
verkställda beslut. Rapporteringen skall göras en gång per kvartal. 
Socialnämnden har i skrivelse från den 31 oktober 2007 lämnat sådan 
rapport. 

Dnr 342/2007.007 Kommunrevisionen har den 12 oktober 2007 inkommit med PM om 
särredovisning av VA-verksamheten samt granskningsrapport 
avseende delårsrapporten 2007-07-31. 

Dnr 306/2007.102 Dan Schöllin (kd) har i skrivelse från den 14 september 2007 avsagt 
sig samtliga kommunala uppdrag. 

Fullmäktige beslutade den 15 oktober 2007, § 134, att godkänna 
avsägelsen samt begära sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse 
ny ersättare i fullmäktige efter Schöllin. 

Länsstyrelsen har genom beslut från den 26 oktober 2007 meddelat 
att till ny ledamot efter Schöllin har utsetts Bernt Sköld (kd) samt att 
till ny ersättare efter Sköld har utsetts Jonas Ahlsson (kd). 

_____ 
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Kommunfullmäktige 2007-11-19 

Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-23 

  
 Kf § 142  

 Ks § 155  

 Au § 339 Dnr 65/2007.041 

 
Förslag till budget 2008 och flerårsbudget 2009-2010 

Ärendebeskrivning Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2008 och 
flerårsbudget för år 2009-2010. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2008 och flerårsbudget för år 2009-2010. 
Kommunfullmäktige antar inriktningsmål för kommunstyrelsen och 
nämndernas verksamheter. 
Respektive nämnd får i uppdrag att om så krävs revidera sina 
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 
Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2008 till 20:42 
kronor per skattekrona. 

Kommunfullmäktige fastställer låneramen för rörelsekrediter till 
25 000 000 kronor. 

Kommunstyrelsen Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar budgetbe-
redningens förslag. 
Maria Haglund (m) yrkar bifall till inlämnat gemensamt 
budgetförslag från moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, 
folkpartiet och miljöpartiet. 
Åsa Häggström (v) yrkar bifall till det av vänsterpartiet inlämnade 
budgetförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2008 och flerårsbudget för år 2009-2010. 

Kommunfullmäktige antar inriktningsmål för kommunstyrelsen och 
nämndernas verksamheter. 

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

Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2008 till 20:42 
kronor per skattekrona. 

Kommunfullmäktige fastställer låneramen för rörelsekrediter till 
25 000 000 kronor. 
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Kommunfullmäktige 2007-11-19 

Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-23 

  
 Kf § 142, forts  

 Ks § 155, forts  

 Au § 339 Dnr 65/2007.041 

Reservationer 
 
 

 

Maria Haglund (m), Mats Hellgren (m), Jan Engman (c), Raymonda 
Kourie (kd) och Linda Axäng (fp) reserverar sig till förmån för 
Haglunds förslag.  

Kommunfullmäktige  

Förslag Dan-Åke Moberg (s), Annica Eriksson (s), Katarina Hansson (s), 
Björn Eriksson (s) och Carl-Gustav Thunström (s) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Maria Haglund (m), Berry Keller (m), Mats Hellgren (m), Torbjörn 
Ahlin (c), Per Holm (kd), Linda Axäng (fp) och Mats Gunnarsson 
(mp) yrkar bifall till inlämnat gemensamt budgetförslag från 
moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och 
miljöpartiet. 

Elisabeth Berglund (v) yrkar bifall till det av vänsterpartiet inlämnade 
budgetförslaget. 

Dan-Åke Moberg avger följande tilläggsyrkande: 

kommunfullmäktige antar budget för år 2008-2010 med reservation 
för regeringens beslut gällande sänkt a-kassa och sänkt sjukersättning 
samt beslut om framtida arbetsmarknadspolitik. 

Torbjörn Ahlin yrkar att fullmäktige avslår Mobergs tilläggsyrkande. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras kl. 18.45. 

Förhandlingarna återupptas kl. 19.15. 

Propositionsordning Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till kommunstyrelsens förslag utom i de delar där motförslag 
finns ställs mot avslag. 

Därefter ställs kommunstyrelsens förslag och samtliga alternativa 
budgetförslag mot varandra. 

Slutligen ställs Dan-Åke Mobergs tilläggsyrkande mot avslag. 
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Kommunfullmäktige 2007-11-19 

  
 Kf § 142, forts  

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2008 och flerårsbudget för år 2009-2010 med reservation för 
regeringens beslut gällande sänkt a-kassa och sänkt sjukersättning 
samt beslut om framtida arbetsmarknadspolitik. 

Kommunfullmäktige antar inriktningsmål för kommunstyrelsen och 
nämndernas verksamheter. 

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

Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2008 till 20:42 
kronor per skattekrona. 

Kommunfullmäktige fastställer låneramen för rörelsekrediter till 
25 000 000 kronor. 

Reservationer Mats Hellgren (m), Maria Haglund (m), Awat Mohammad (m), Berry 
Keller (m), Elisabet Ekestubbe (m), Elisabet Centervärn (m), 
Torbjörn Ahlin (c), Jan Engman (c), Marguerite Landin (c), Per-Arne 
Mårstad (c), Per Holm (kd), Bernt Sköld (kd), Raymonda Kourie 
(kd), Yvonne Kámel (kd), Linda Axäng (fp), Herje Fahlén (fp), 
Katrin Tensmyr (fp) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till 
förmån för sitt gemensamma alternativa budgetförslag. 

Åsa Häggström (v) och Elisabeth Berglund (v) reserverar sig till 
förmån för sitt alternativa budgetförslag. 

Mats Hellgren (m), Maria Haglund (m), Awat Mohammad (m), Berry 
Keller (m), Elisabet Ekestubbe (m), Elisabet Centervärn (m), 
Torbjörn Ahlin (c), Jan Engman (c), Marguerite Landin (c), Per-Arne 
Mårstad (c), Per Holm (kd), Bernt Sköld (kd), Raymonda Kourie 
(kd), Yvonne Kámel (kd), Linda Axäng (fp), Herje Fahlén (fp), 
Katrin Tensmyr (fp) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig mot 
Dan-Åke Mobergs (s) tilläggsförslag. 

_____ 

Expediering Ekonomiavdelningen 
Kommunens nämnder 
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Kommunfullmäktige 2007-11-19 

Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-30 

  
 Kf § 143  

 Ks § 156  

 Au § 351 Dnr 364/2007.252 

 
Köp av fastigheterna Kumla Gladan 10 och Kumla Gladan 11, 
Parkgatan 7 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten 
Kumla Gladan 10 och Kumla Gladan 11, med adress Parkgatan 7. 

Fastigheten är belägen i kvarteret Gladan/Rapphönan och ingår i 
kommunens framtida exploateringsområde i centrum. 

Köpesumman är 1 650 000 kronor och tillträdesdag är den 
30 november 2007. 

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 2007-11-19 

Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-23 

  
 Kf § 144  

 Ks § 157  

 Au § 341 Dnr 355/2007.002 

 
Förslag till revidering av finanspolicy för Kumla Kommun 

Ärendebeskrivning På grund av personalförändringar på ekonomiavdelningen, med 
nytillträdande ekonomichef och en nyinrättad tjänst som finanschef, 
föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar att 
anta en reviderad finanspolicy som gäller från den 1 december 2007. 

Gällande finanspolicy för Kumla Kommun antogs av kommun-
fullmäktige i oktober 2000. 

Förändringen innebär i första hand att finanschefen övertar de 
arbetsuppgifter som enligt gällande finanspolicy varit 
ekonomichefens ansvar. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar reviderad finanspolicy. 

Den reviderade finanspolicyn gäller från och med den 1 december 
2007. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar reviderad finanspolicy. 

Den reviderade finanspolicyn gäller från och med den 1 december 
2007. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Lars Claeson, kommunledningskontoret 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2007-11-19 

Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-02 

  
 Kf § 145  

 Ks § 158  

 Au § 314 Dnr 308/2007.454 

 
Överlåtelse av ansvar för operativ tillsyn – delegation 

Ärendebeskrivning Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kommer att 
ändras den 1 januari 2008. Det finns därför anledning att se över om 
kommunen ska begära att Länsstyrelsen överlåter viss tillsyn enligt 
Miljöbalken. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 september 2007, § 
105, att föreslå Länsstyrelsen att de i enlighet med 10 § i förordning 
1998:900 om tillsyn enligt Miljöbalken överlåter ansvar för viss 
operativ tillsyn enligt Miljöbalken. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade även att föreslå 
kommunfullmäktige att till miljö- och byggnadsnämnden delegera 
rätten att göra framställan till Länsstyrelsen om överlåtelse av 
operativ tillsyn enligt 10 § förordning 1998:900 om tillsyn enligt 
Miljöbalken. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige delegerar till miljö- och byggnadsnämnden 
rätten att göra framställan till Länsstyrelsen om överlåtelse av 
operativ tillsyn enligt 10 § förordning 1998:900 om tillsyn enligt 
Miljöbalken. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Kommunfullmäktige  

Förslag Carl-Gustav Thunström (s) föreslår att fullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag samt beslutar föreslå Länsstyrelsen att i 
enlighet med 10 § förordning (1998:900) om tillsyn enligt 
miljöbalken överlåta ansvar för operativ tillsyn enligt Miljöbalken till 
kommunen avseende 

1. tillsyn över samtliga tillståndspliktiga B-verksamheter med 
undantag för de kommunala verksamheterna, 

2. tillsyn över vattenskyddsområden, enligt A18 i förordning om 
tillsyn enligt miljöbalken, 

3. tillsyn över täktverksamhet, enligt B10, B11 och B12 i 
förordning om tillsyn enligt miljöbalken, 
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Kommunfullmäktige 2007-11-19 

  
 Kf § 145, forts  

Förslag, forts 4. tillsyn beträffande föroreningsskador vid sådana verksamheter 
som kommunen i övrigt har tillsyn över enligt miljöbalken, 
enligt B5 i förordning om tillsyn enligt Miljöbalken över 
föroreningsskador enligt 10 kap. Miljöbalken från pågående 
tillståndspliktig verksamhet. 

 
Thunström föreslår också att fullmäktige beslutar att föreslå 
Länsstyrelsen att förtydliga att Kumla kommun även har tillsyn enligt 
Miljöbalkens 14 kap (kemiska produkter och biotekniska organismer) 
och 15 kap (avfall och producentansvar) vid de verksamheter som 
kommunen har tillsyn över enligt övriga delar av Miljöbalken.  

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige delegerar till miljö- och byggnadsnämnden 
rätten att göra framställan till Länsstyrelsen om överlåtelse av 
operativ tillsyn enligt 10 § förordning 1998:900 om tillsyn enligt 
Miljöbalken. 

Fullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att i enlighet med 10 § 
förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken överlåta ansvar 
för operativ tillsyn enligt Miljöbalken till kommunen avseende 

1. tillsyn över samtliga tillståndspliktiga B-verksamheter med 
undantag för de kommunala verksamheterna, 

2. tillsyn över vattenskyddsområden, enligt A18 i förordning om 
tillsyn enligt miljöbalken, 

3. tillsyn över täktverksamhet, enligt B10, B11 och B12 i förordning 
om tillsyn enligt miljöbalken, 

4. tillsyn beträffande föroreningsskador vid sådana verksamheter som 
kommunen i övrigt har tillsyn över enligt miljöbalken, enligt B5 i 
förordning om tillsyn enligt Miljöbalken över föroreningsskador 
enligt 10 kap. Miljöbalken från pågående tillståndspliktig 
verksamhet. 

Fullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att förtydliga att Kumla 
kommun även har tillsyn enligt Miljöbalkens 14 kap (kemiska 
produkter och biotekniska organismer) och 15 kap (avfall och 
producentansvar) vid de verksamheter som kommunen har tillsyn 
över enligt övriga delar av Miljöbalken. 

_____ 

Expediering Länsstyrelsen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Kommunfullmäktige 2007-11-19 

Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-02 

  
 Kf § 146  

 Ks § 159  

 Au § 315 Dnr 328/2007.530 

 
Taxiverksamhet i Kumla 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2007, § 49, att, med 
anledning av en motion rörande taxi i Kumla, ge kommunlednings-
kontoret i uppdrag att omedelbart kontakta berörda instanser för att 
inleda förhandlingar om en förbättring av taxiverksamheten i Kumla. 

Kumla kommun har i konsortial- och uppdragsavtal uppdragit åt 
Länstrafiken Örebro AB att upphandla samhällsresor för kommunens 
räkning. Avtalet gäller till och med den 31 december 2010. Såvida 
avtalet inte sägs upp senast den 31 december 2008 kommer 
giltighetstiden att förlängas till och med den 31 december 2014. 

Länstrafiken Örebro AB har ingått avtal med ett antal taxiföretag 
angående utförande av samhällsresor, i Kumla kommun är de aktuella 
bolagen Örebro Läns Taxi AB samt Gerts Buss. Samtliga avtal 
mellan Länstrafiken och taxiföretagen gäller till och med den 30 juni 
2009. 

Länstrafiken kommer emellertid att inbjuda länets kommuner att delta 
i samtal kring taxiverksamheten inför nästa upphandling av 
samhällsresor. För närvarande är det inte helt klart när sådana samtal 
kan äga rum, dock senast under första halvåret 2008.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun säger upp avtalet 
med Länstrafiken för omförhandling.  

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun säger upp 
konsortial- och uppdragsavtalet med Länstrafiken för omförhandling. 

Kommunfullmäktiges 
beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun säger upp 
konsortial- och uppdragsavtalet med Länstrafiken för omförhandling. 

_____ 

  

  

  

Expediering Kommunledningskontoret 
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Kommunfullmäktige 2007-11-19 

  

 
 

  
   

   

 Kf § 147 Dnr 354/2007.101 

 
Förslag till sammanträdesordning för år 2008 och januari 2009 
samt sättet för kungörelse och kallelse 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktiges presidium föreslår att sammanträden under 
2008 hålls den 22 januari, 25 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16 
juni, 15 september, 20 oktober, 17 november, 15 december och under 
2009 den 26 januari. 

Presidiet föreslår också att sammanträdena hålls i Folkets Hus, 
Teatern, klockan 18.30, förutom sammanträdena i november och 
december som hålls klockan 17.00 och att presidiet får uppdraget att 
fastställa plats för sammanträdet i juni. 

Presidiet föreslår även att kungörelse om tid och plats för samman-
trädena förutom att anslås på kommunens anslagstavla införs i tid-
ningarna Nerikes Allehanda och Länsposten, samt publiceras på 
kommunens hemsida. 

Fullmäktiges beslut Fullmäktige beslutar enligt presidiets förslag. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Lena Larsson, kommunledningskontoret 
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Kommunfullmäktige 2007-11-19 

  

  

  
   

   

 Kf § 148 Dnr 304/2007.450 

 
Svar på Mats Gunnarssons interpellation om medverkan i 
samarbete kring avfallshantering 

Ärendebeskrivning Mats Gunnarsson (mp) har inlämnat en interpellation till miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande Carl-Gustav Thunström (s) om 
medverkan i samarbete kring avfallshantering. 

I interpellationen ställs följande frågor: 

1. Varför har kommunen valt att stå utanför samarbetet mellan 
avfallshanteringsbranschen och kommuner runt om i landet 
för att få ner mängden osorterade sopor och ökad återvinning? 

2. Vilka andra åtgärder genomförs istället för att minska mäng-
den osorterat avfall? 

Kommunfullmäktige överlämnade den 17 september 2007, § 124, 
interpellationen till miljö- och byggnadsnämndens ordförande. 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Carl-Gustav Thunström 
(s) har skriftligt besvarat interpellationen. 

Kommunfullmäktige  

 I debatten yttrar sig Mats Gunnarsson (mp). 

_____ 
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Kommunfullmäktige 2007-11-19 

  
 Kf § 149 Dnr 379/2007.102 

 
Avsägelse av kommunalt uppdrag – Madeleine Sonnerfeldt 

Ärendebeskrivning Madeleine Sonnerfeldt (fp) har i skrivelse från den 8 november 2007 
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Fullmäktiges beslut Fullmäktige beviljar avsägelsen. 

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

_____ 

  

  

  

  

Expediering Länsstyrelsen 

 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
  
 Sammanträdesdatum 

  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

14 

 
Kommunfullmäktige 2007-11-19 

  
   

   

 Kf § 150  

 
Valärenden 

Ärendebeskrivning Kerstin Cederström (fp) har i skrivelse inkommen den 26 juli 2007 
avsagt sig samtliga politiska uppdrag från och med den 
1 oktober 2007. 

Cederström var bland annat ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Fullmäktige beslutade den 17 september 2007, § 115, att till ny 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden utse Roberth Axäng (fp). 

Fullmäktige har att utse ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
efter Axäng. 

Fullmäktiges beslut Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utser fullmäktige 
Björn Axelström (fp). 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Björn Axelström 
Nils-Arne Björk 
Lena Larsson 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
  
 Sammanträdesdatum 

  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

15 

 
Kommunfullmäktige 2007-11-19 

  
 Kf § 151 Dnr 361/2007.512 

 
Medborgarförslag om att göra cirkulationsplatserna mindre 
trafikfarliga 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har den 30 oktober 2007 inkommit om att göra 
cirkulationsplatserna mindre trafikfarliga. 

I medborgarförslaget föreslås att de rondeller som finns i kommunen 
görs om så att de blir genomsiktliga och trafiksäkra, samt att 
rondellen vid Drottninggatan återställs i ursprunglig design. 

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 2007-11-19 

  
 Kf § 152 Dnr 375/2007.361 

 
Mats Hellgrens m fl motion om hushållsnära miljöstationer 

Ärendebeskrivning Mats Hellgren (m), Linda Axäng (fp), Mats Gunnarsson (mp), Per 
Holm (kd) och Torbjörn Ahlin (c) har den 7 november inkommit med 
en motion om hushållsnära miljöstationer. 

I motionen föreslås att fullmäktige uppdrar åt utredare att ta fram 
kostnader och eventuella intäkter och kostnadsminskningar vid 
införandet av hushållsnära miljöstationer som underlag till ett beslut 
inom ett år. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Kommunstyrelsen 
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Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 19 november 2007 Bilaga 1 

 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet 
 Sölve Persson Elisabet Centervärn, tjg ers 
 Dan-Åke Moberg Mats Hellgren 
 Annica Eriksson Maria Haglund 
 Björn Eriksson Awat Mohammad 
 Katarina Hansson Berry Keller 
 Lennart Eriksson Elisabet Ekestubbe 
 Gunnel Kask  
 Carl-Gustav Thunström Centerpartiet 
 Gun-Britt Andersson Torbjörn Ahlin 
 Lisbet Björklund Jan Engman 
 Håkan Trygg, tjg ers Per-Arne Mårstad, tjg ers 
 Britt Gelin, tjg ers Marguerite Landin 
 Bert Eriksson  
 Eva Wilhelmsson Folkpartiet liberalerna 
 Christer Thörner Linda Axäng  
 Katarina Öberg Herje Fahlén 
 Thomas Bäck, tjg ers Katrin Tensmyr 
 Marianne Arvidsson  
 Sten Persson Kristdemokraterna 
 Kristina Davidsson Per Holm 
 Sven-Inge Carlsson Bernt Sköld §§ 142-152 
 Gun-Britt Ahlin Yvonne Kámel, tjg ers  
 Roger Arvidsson Raymonda Kourie 
   
 Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 
 Åsa Häggström  
 Elisabeth Berglund  
   
 Miljöpartiet  
 Mats Gunnarsson  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Ing-Marie Andersson (s) Sven Minsberg (mp) 
 Helen Persson (s)  
   
   
Anmälda förhinder Anna Kajsa Gullberg (s) Sven-Arne Karlsson (kd) 
 Thomas Andersson (s) Maria Rönnbäck (c) 
 Stefan Svensson (s) Göran Arveståhl (m) 
   
   
Övriga närvarande Lars Claeson, sekr Ronny Salomonsson, ekonomichef 
   
 


