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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

  
   

   

 Kf § 153  

 
Inkomna skrivelser och rapporter 

Dnr 379/2007.102 Madeleine Sonnerfeldt (fp) har i skrivelse från den 9 november 2007 
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Fullmäktige beslutade den 19 november 2007, § 149, att godkänna 
avsägelsen samt begära sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse 
ny ersättare i fullmäktige efter Sonnerfelt. 

Länsstyrelsen har genom beslut från den 29 november 2007 meddelat 
att till ny ersättare efter Sonnerfelt har utsetts Christina Örnebjär (fp). 

_____ 
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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-20 

  
 Kf § 154  

 Ks § 171  

 Au § 366 Dnr 222/2007.811 

 
Medborgarförslag om information via högtalaranläggning vid 
Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 juni 2007, § 95, ett 
medborgarförslag om information till Djupadalsbadets gäster via en 
högtalaranläggning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 augusti 2007, 
§ 245, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Utredningssekreterare Carita Ehrstedt har den 3 oktober 2007 
inkommit med förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår att Djupadalsbadet till stor del sköts av vikarier 
och sommarjobbare som kan ha svårt att kombinera sin huvudsakliga 
arbetsuppgift, att sköta övervakningen av bassängerna, med att hålla 
sig uppdaterad om sevärdheter och vad som händer i Kumla. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 oktober 2007, § 70, att 
föreslå kommunfullmäktige att anta yttrandet, med tillägget att 
Djupadalsbadet kompletteras med anslagstavlor med information om 
badanläggningen, aktuella evenemang med mera samt att 
medborgarförslaget därmed ska anses vara besvarat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet med tillägget att Djupadalsbadet 
kompletteras med anslagstavlor med information om badanlägg-
ningen, aktuella evenemang med mera. Medborgarförslaget är 
därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet med tillägget att Djupadalsbadet 
kompletteras med anslagstavlor med information om badanlägg-
ningen, aktuella evenemang med mera.  

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 
_____ 

  
Expediering Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-20 

  
 Kf § 155  

 Ks § 172  

 Au § 367 Dnr 221/2007.400 

 
Medborgarförslag om inhägnad mötesplats för hundar och 
hundägare 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 juni 2007, § 96, ett 
medborgarförslag om en inhägnad mötesplats för hundägare och 
hundar i Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 augusti 2007, 
§ 246, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Utredningssekreterare Carita Ehrstedt har den 3 oktober 2007 
inkommit med förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår bland annat att den möjlighet för lek och träning 
som erbjuds är Kumla brukshundsklubbs område i Åbytorp där även 
de som inte är medlemmar är välkomna med sina hundar. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 oktober 2007, § 71, att 
föreslå kommunfullmäktige att anta yttrandet och därmed avslå 
medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-20 

  
 Kf § 156  

 Ks § 173  

 Au § 368 Dnr 196/2007.829 

 
Medborgarförslag om mini-zoo vid Kumla sjöpark 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 juni 2007, § 93, ett 
medborgarförslag om inrättande av ett Kumla mini-zoo. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 augusti 2007, 
§ 243, att ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande.  

Utredningssekreterare Carita Ehrstedt har den 3 oktober 2007 
inkommit med förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår bland annat att förslaget om ett mini-zoo har 
varit uppe för diskussion vid tidigare tillfällen men har ansetts för 
omfattande för att genomföras. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 oktober 2007, § 69, att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-20 

  
 Kf § 157  

 Ks § 174  

 Au § 369 Dnr 223/2007.811 

 
Medborgarförslag om aktiviteter vid Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 juni 2007, § 94, ett 
medborgarförslag om utveckling av aktiviteter såsom en 
beachvolleybollbana och klätterställningar vid Djupadalsbadet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 augusti 2007, 
§ 244, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Utredningssekreterare Carita Ehrstedt har den 3 oktober 2007 
inkommit med förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår att möjligheten att skapa plats för lek och 
bollspel i anslutning till badanläggningen, ska ses över i samband 
med projektering av Kumla sjöpark samt att medborgarförslaget 
därmed ska anses besvarat. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 oktober 2007, § 68, att 
föreslå kommunfullmäktige att anta yttrandet samt att 
medborgarförslaget därmed ska anses vara besvarat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är 
därmed besvarat. Möjligheten att skapa plats för lek och bollspel i 
anslutning till badanläggningen ska ses över i samband med 
projektering av Kumla sjöpark. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är 
därmed besvarat.  

Möjligheten att skapa plats för lek och bollspel i anslutning till 
badanläggningen ska ses över i samband med projektering av Kumla 
sjöpark. 

_____ 

  

Expediering Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-27 

  
 Kf § 158  

 Ks § 175  

 Au § 376 Dnr 288/2007.600 

 
Förslag till skolplan 2008-2011 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 januari 2007, 
§ 12, att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta en reviderad skolplan. 
Nuvarande skolplan antogs av kommunfullmäktige den 26 januari 
2004, § 5. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 november 2007,    
§ 120, att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till skolplan för 
perioden 2008-2011. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till skolplan för perioden 2008-
2011. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Kommunfullmäktige  

Förslag Katarina Hansson (s), Per Holm (kd), Maria Haglund (m), Torbjörn 
Ahlin (c), Linda Axäng (fp), Elisabeth Berglund (v) och Sölve 
Persson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till skolplan för perioden 2008-
2011. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Barn- och utbildningsnämnden 
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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-27 

  
 Kf § 159  

 Ks § 176  

 Au § 377 Dnr 396/2007.440 

 
Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 

Ärendebeskrivning Kommunen har enligt § 43 i strålskyddslagen och 16 a i strålskydds-
förordningen rätt att ta betalt för tillsyn av solarier som upplåts till 
allmänheten. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 oktober 2007, § 136, 
att godkänna förslag till taxa. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för verksamhet enligt 
strålskyddslagen.  

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 

taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen med ändringen att andra 
meningen under 9 § lyder (förslag till ändring med kursiv stil) ”Taxan 
justeras årligen vid behov efter förändring av konsumentprisindex, 
med index i oktober 2007 som bas.” 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för verksamhet enligt 
strålskyddslagen med Mobergs förslag till ändring. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 

Kommunfullmäktige  

Förslag Carl-Gustav Thunström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för verksamhet enligt 
strålskyddslagen med Mobergs förslag till ändring. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 

_____ 

  

  

  

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
Lars Claeson 
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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-27 

 Kf § 160  

 Ks § 177  

 Au § 378 Dnr 393/2007.480 

 
Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 15 december 2003, § 83, Taxa för 
verksamhet enligt djurskyddslagen. 

I samband med att timavgiften för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område ses över finns anledning att justera taxan. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 oktober 2007, § 137, 
att godkänna förslag till taxa. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för verksamhet enligt 
djurskyddslagen. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 

taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen med ändringen att den 
sista meningen under 9 § lyder (förslag till ändring med kursiv stil)  
”Taxan justeras årligen vid behov efter förändring av 
konsumentprisindex, med index i oktober 2007 som bas.” 

Åsa Häggström (v) föreslår att 2 § kompletteras med meningen 
”Avgift tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig 
obefogat”. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för verksamhet enligt 
djurskyddslagen med Mobergs och Häggströms förslag till ändringar. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 

Kommunfullmäktige  

Förslag Carl-Gustav Thunström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för verksamhet enligt 
djurskyddslagen med Mobergs och Häggströms förslag till ändringar. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 

_____ 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
Lars Claeson 
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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-27 

 Kf § 161  

 Ks § 178  

 Au § 379 Dnr 394/2007.406 

 
Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område  

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 18 oktober 1999, § 68, Taxa för 
prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område. 

Timavgiften har sedan dess varit oförändrad. Dessutom ändras 
bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
vid årsskiftet. Det finns därför ett behov av att se över taxan. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 oktober 2007, § 139, 
att godkänna förslag till taxa. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för prövning och tillsyn 
inom Miljöbalkens område. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 
Kommunstyrelsen  

Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 
taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område med 
ändringen att första meningen under 4 § lyder (förslag till ändring 
med kursiv stil) ”Miljö- och byggnadsnämnden får för varje 
kalenderår (avgiftsår) vid behov besluta att höja de i denna taxa 
angivna fasta avgifterna och timavgifterna  med en procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året 
före avgiftsåret.”  

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för prövning och tillsyn 
inom Miljöbalkens område med Mobergs förslag till ändring. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 

Kommunfullmäktige  

Förslag Carl-Gustav Thunström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för prövning och tillsyn 
inom Miljöbalkens område med Mobergs förslag till ändring. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 
_____ 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
Lars Claeson 
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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-27 

  
 Kf § 162  

 Ks § 179  

 Au § 380 Dnr 395/2007.460 

 
Avgift för kontroll av livsmedel, foder och animaliska bipro-
dukter 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 18 december 2006, § 126, Taxa för 
kontroll av livsmedel, foder och animaliska biprodukter. 

I samband med att timavgiften för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område ses över finns anledning att justera taxan. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 oktober 2007, § 138, 
att godkänna förslag till taxa. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för kontroll av livsmedel, 
foder och animaliska biprodukter. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 

taxa för kontroll av livsmedel, foder och animaliska biprodukter med 
ändringen att första meningen under 4 § lyder (förslag till ändring 
med kursiv stil) ”Miljö- och byggnadsnämnden får för varje 
kalenderår (avgiftsår) vid behov besluta att höja i denna taxa angivna 
fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de 
tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) 
räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.” 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för kontroll av livsmedel, 
foder och animaliska biprodukter med Mobergs förslag till ändring. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 

Kommunfullmäktige  

Förslag Carl-Gustav Thunström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för kontroll av livsmedel, 
foder och animaliska biprodukter med Mobergs förslag till ändring. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 
_____ 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
Lars Claeson 
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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-27 

  
 Kf § 163  

 Ks § 180  

 Au § 381 Dnr 398/2007.362 

 
Renhållningstaxa  

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 15 november 2004, § 73, 
Renhållningstaxa i Kumla kommun. 

Verksamhetsanvarig vid Renhållningsverket, Anders Larsson, 
föreslår i skrivelse inkommen den 26 november 2007 att taxan 
kompletteras med en taxa för markbehållare. 

I syfte att minska antalet soprum och samtidigt minska antalet 
transporter byggs markbehållare i flera bostadsområden. Dessa 
behållare finns i storlekar från 800 – 5000 liter. Då det för närvarande 
inte finns någon taxa för hämtning av markbehållare bör 
renhållningstaxan kompletteras med en sådan. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till renhållningstaxa. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till renhållningstaxa. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Tekniska kontoret 
Lars Claeson 
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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

  
 Kf § 164 Dnr 409/2007.430 

 
Medborgarförslag om Kumla kommuns ansvar för miljön och 
klimathotet 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har den 6 december 2007 inkommit om Kumla 
kommuns ansvar för miljön och klimathotet. 

I medborgarförslaget föreslås att Kumla kommun ska ta ytterligare 
ansvar vad det gäller arbetet för miljön och framför allt klimathotet. 

Bland annat föreslås att kommunen ser över sina byggnader för att se 
om uppvärmning går att göra på ett sådant sätt att det sparar vårt 
klimat så mycket som möjligt. 

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

  
 Kf § 165 Dnr 407/2007.530 

 
Åsa Häggströms motion om införande av kommunal bilpool i 
Kumla 

Ärendebeskrivning Åsa Häggström (v) har den 5 december 2007 inkommit med en 
motion om införande av kommunal bilpool i Kumla kommun. 

I motionen föreslår Häggström att kommunfullmäktige beslutar att 
låta utreda möjligheterna att införa kommunala bilpooler. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

  
 Kf § 166 Dnr 408/2007.530 

 
Maria Haglunds m fl motion om miljöbilspool 

Ärendebeskrivning Maria Haglund (m), Linda Axäng (fp), Mats Gunnarsson (mp), Per 
Holm (kd) och Torbjörn Ahlin (c) har den 5 december 2007 
inkommit med en motion om miljöbilspool. 

I motionen föreslår de att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens 
tekniska förvaltning att 

1. undersöka möjligheten att ersätta större delen av dagens 
kommunala bilpark med en miljöbilspool, 

2. göra upp ett avtal med lämplig leverantör, samt 

3. även göra miljöbilspoolen tillgänglig för människor i Kumla. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

  
 Kf § 167 Dnr 412/2007.340 

 
Maria Haglunds m fl motion om vattenautomater 

Ärendebeskrivning Maria Haglund (m), Linda Axäng (fp), Mats Gunnarsson (mp), Per 
Holm (kd) och Torbjörn Ahlin (c) har den 11 december 2007 
inkommit med en motion om vattenautomater. 

I motionen föreslår de att fullmäktige uppdrar åt tekniska kontoret att  

1. undersöka möjligheten att installera vattenautomater som kopplas 
till vattenledningen i kommunens byggnader, samt 

2. om det är ekonomiskt försvarbart installera dessa automater och 
vid dessa marknadsföra Kumlas vatten. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

  
 Kf § 168 Dnr 422/2007.622 

 
Lennart Eriksson och Katarina Hanssons motion om riktlinjer 
för måltidsverksamheten 

Ärendebeskrivning Lennart Eriksson (s) och Katarina Hansson (s) har den 
17 december 2007 inkommit med en motion om riktlinjer för 
måltidsverksamheten. 

I motionen föreslår de att 

1. det arbetas fram riktlinjer för Kumla kommuns måltidsverksamhet 
och att det ska i samverkan med samhällsmedicin, samt 

2. år 2010 ska 25% av maten i Kumla kommun vara närproducerad 
och ekologisk. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 2007-12-17 

  
 Kf § 169 Dnr 420/2007.400 

 
Interpellation till miljö- och byggnandsnämndens ordförande 

Ärendebeskrivning Mats Gunnarsson (mp) har inlämnat en interpellation till miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande Carl-Gustav Thunström (s) om 
uppföljning av klimatstrategin. 

I interpellationen ställer Gunnarsson frågan om vilka åtgärder i den 
befintliga klimatplanen som prioriteras och om några revideringar 
eller skärpningar är nödvändiga redan i början på det nya året. 

Fullmäktiges beslut Interpellationen får framställas. 

Interpellationen överlämnas till miljö- och byggnadsnämndens ord-
förande. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Carl-Gustav Thunström 
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Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 17 december 2007  Bilaga 1 

 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet 
 Sölve Persson Elisabet Centervärn, tjg ers 
 Dan-Åke Moberg Mats Hellgren § 155-169 
 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 
 Stefan Svensson Maria Rönnbäck 
 Anna-Kajsa Gullberg Per-Arne Mårstad, tjg ers 
 Bert Eriksson  
 Eva Wilhelmsson Folkpartiet liberalerna 
 Christer Thörner Linda Axäng  
 Katarina Öberg Jan Sundqvist, tjg ers 
 Thomas Andersson Katrin Tensmyr 
 Ing-Marie Andersson, tjg ers  
 Sten Persson Kristdemokraterna 
 Britt Gelin, tjg ers Per Holm 
 Sven-Inge Carlsson Liselott Schöllin 
 Gun-Britt Ahlin Yvonne Kámel, tjg ers 
 Roger Arvidsson Raymonda Kourie 
   
 Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 
 Åsa Häggström  
 Elisabeth Berglund  
   
 Miljöpartiet  
   
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Sven-Ove Cederstrand (s) Carl Gitye (s) 
   
   
   
Anmälda förhinder Kristina Davidsson (s) Marguerite Landin (c) 
 Marianne Arvidsson (s) Herje Fahlén (fp) 
 Göran Arveståhl (m) Sven-Arne Karlsson (kd) 
   
   
Övriga närvarande Lars Claeson, sekr  
   
 


