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Beslutande

Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista

Övriga närvarande

Evy Arvidsson, sekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Helena Holmgren, miljöchef, § 36
Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg, § 37
Ej tjänstgörande ersättare enligt till detta protokoll fogad lista

Kungörelse

Kungörelse om sammanträde har utsänts till samtliga ledamöter och ersättare samt
anslagits på kommunens anslagstavla och kommunens hemsida. Kungörelsen har i
begränsad omfattning införts såsom annons i Nordvästra Skånes Tidningar

Utses att justera

Roland Ottosson och Ann-Sofie Karlsson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet i Klippan, måndag 4 juni 2012

Sekreterare
____________________________________________
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Ordförande
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____________________________________________
Roland Ottosson
Ann-Sofie Karlsson
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Innehållsförteckning:
§ 36 Årsredovisning 2011 för Söderåsens miljöförbund samt fråga om
ansvarsfrihet
§ 37 Kommunernas kvalitet i korthet - KKiK
§ 38 Svar på motion om fritidsaktivitet för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning
§ 39 Redovisning av vårdnadsbidrag
§ 40 Revidering av taxa inom barnomsorg (fritidsplats på loven)
§ 41 Årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt fråga
om ansvarsfrihet
§ 42 Årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet AV Media Skåne samt fråga
om ansvarsfrihet
§ 43 Enkel fråga om etablering av ESS i Lund
§ 44 Avsägelse från Anna Andersson (SD) från uppdrag som ersättare i Kulturoch fritidsnämnden samt fyllnadsval
§ 45 Avsägelse från Ann-Sofie Johansson (M) av uppdrag som ersättare i Barnoch utbildningsnämnden
§ 46 Avsägelse från Annette Lahti (M) från samtliga kommunala uppdrag
§ 47 Avsägelse från Magnus Frick (SD) från uppdrag som ersättare i Plan- och
byggnämnden samt fyllnadsval
§ 48 Avtackning
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§ 36
Årsredovisning 2011 för Söderåsens miljöförbund samt fråga om
ansvarsfrihet
KS 2012.0180.042

Ärendet
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har 2012-03-06, § 15-16, ställt sig bakom
förbundets årsredovisning med uppföljning av verksamhetsplan för 2011 samt
överlämnat desamma till medlemskommunerna för godkännande, bilaga A-B Kf §
36/12. Revisorerna har i revisionsberättelse för 2011 tillstyrkt att förbundets
årsredovisning för 2011 godkänns och att medlemskommunernas fullmäktige
beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet, bilaga C Kf § 36/12.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar miljöchef Helena Holmgren en
redovisning av förbundets verksamhet.
Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbunds protokoll 2012-03-06, § 15 - Årsredovisning 2011.
Söderåsens miljöförbunds protokoll 2012-03-06, § 16 – Verksamhetsplan 2011.
Revisorerna för Söderåsens miljöförbund, Granskning av årsbokslut 2011,
2012-03-20.
Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2012-05-02, § 62.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2011 för Söderåsens miljöförbund
samt beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna.
Jäv
Det noteras att Pia Dahl, Kent Lodesjö och Rune Samuelsson inte deltagit i beslutet.
_____
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§ 37
Kommunernas kvalitet i korthet - KKiK
KS 2012.0076.106

Ärendet
Kommunernas kvalitet i korthet, KKiK, är ett kvalitetsprojekt som drivs i SKL:s regi.
Klippans kommun engagerades i projektet 2010, och deltar nu i mätning av 34 av de
39 ingående måtten. Från projektet erhålls en årlig redovisning, som ger möjlighet att
jämföra dels över tiden, dels med de övriga omkring 160 deltagande kommunerna.
För 21 mått är Klippans resultat lika med eller bättre än genomsnittet, för 13 mått är
resultatet sämre än genomsnittet. Av de 13 mätningar som kommunen deltagit i både
2010 och 2011 har åtta redovisat en förbättring.
De mest positiva resultaten utgörs av: ingen väntetid för plats i förskola, lägst
kostnad per barn i förskola, genomsnittliga skolresultat, serviceutbud och nöjdhet i
särskilt boende, serviceutbud i hemtjänst och inom LSS, låg andel återaktualiserade
ungdomar inom socialtjänsten, fler nystartade företag, positiv förändring av antal
förvärvsarbetande, gott omdöme om företagsklimat, återvinning av hushållsavfall
samt kommunens attraktionskraft.
Som områden att förbätta märks tillgänglighet till kommunal service, stort antal barn
per medarbetare i förskolan, skolresultaten, information på hemsidan, medborgarnas
deltagande i utveckling, förvärvsfrekvensen, nya företag, sjukpenningtalet samt
användande av miljöfordon och ekologiska livsmedel.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar utvecklingsstrateg Anders Ebbesson
en redovisning av resultaten.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 38
Svar på motion om fritidsaktivitet för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning
KS 2009.0498.816

Ärendet
Eva Stjärnlind (S) inlämnade 2009-11-27 motion angående fritidsaktivitet för barn
och ungdomar med funktionsnedsättning, bilaga Kf § 38/12. Kommunstyrelsens
arbetsutskott remitterade 2010-01-20 motionen till barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden för beredning.
Av yttrande från Socialnämnden 2010-10-05, § 121, framgår följande:
”Barn och ungdomar över 13 år med funktionsnedsättning och som är beviljad
personlig assistent har inte rätt att vara på handikappomsorgens korttidstillsyn. Från
hösten 2009 har särskolan på sitt fritidshem kunnat ta emot barn/ungdomar så länge
de klarar att hantera det inom sina ekonomiska ramar och under förutsättning att
föräldrarna betalar för extra kostnader som uppstår som kost, utflykter m.m. Under
sommaren då skolans verksamhet var stängd erbjöds barnen/ungdomarna att följa
med på ”korttidens” utflykter och övriga aktiviteter utanför ”korttidens” egna lokaler.
Denna möjlighet valde flera att ta del av. Möjligheter erbjöds också att använda
sinnesrummet inom daglig verksamhets lokaler på ”Lönnen”. Detta utnyttjades inte.
Det finns helt klart ett behov av att utveckla möjligheterna till varierade fritidsaktiviteter för barn/ungdomar med funktionsnedsättning inom kommunen, inte minst
under loven. Samarbetet mellan kultur/fritid, skola och socialtjänst har på senare tid
fördjupats och med de möjligheter som ligger framför oss med t.ex. ”Sågen” så ska
det självklart arbetas tillsammans för att utveckla möjligheterna. Det borde också
rimligtvis finnas möjlighet att utveckla samarbetet med föreningslivet och
frivilligorganisationerna. Det är emellertid omöjligt att finansiera en helt ny
verksamhet/anställning inom resp nämnds nuvarande ekonomiska ramar”
Av yttrande från Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-24, § 92, framgår
(förkortat) att Träningsskolan haft en försöksverksamhet där man låtit två elever från
skolan över 13 år vistas på fritidshemmet under förutsättning att de följer vissa
överenskomna regler. Exempelvis måste eleven ledsagas av assistent och anpassa sig
till fritidsverksamhetens regler samt själv stå för kostnader som tillkommer vid
aktiviteter såsom glass, inträden etc. Behovet av fritidshemsplatser konstateras vara
stort, särskilt om förfrågningar från grannkommunernas räknas in. En förutsättning
för att kunna ta mot elever över 13 år i en öppen verksamhet, bör vara att erbjudandet
om fritidshemsplats gäller till dess att eleven börjar gymnasieskolan. Det behövs
även upprättas kontrakt mellan skola och elevens vårdnadshavare vad gäller
försäkring och ansvar vid elevens besök på fritidshemmet. Ett samarbete med LSS i
Klippan har inletts för att göra en kartläggning av hur många barn/elever som man
anser har behov som är kända i deras verksamhet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade § 259/10, motionen till
Socialnämnden för att i samråd med Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och
fritidsnämnden ytterligare bereda ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden har 2011-12-12, § 203, tillsammans med
Socialnämnden 2012-01-10, § 11, yttrat sig i samråd med Kultur- och
fritidsnämnden:
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden ställer sig så som tidigare
positiva till motionens förslag. Så gör även Kultur- och fritidsnämnden. De tre
nämnderna har idag ett nära samarbete i ett försök att skapa en helhetssyn kring
barns och ungdomars behov. Det är viktigt att barn och ungdomar ges möjlighet till
samvaro och meningsfull fritid.
Ett exempel på positivt samarbete mellan förvaltningar och ideella föreningar är
caféverksamhet på ”Sågen” som nu pågått som försöksverksamhet i drygt ett år. Dit
erbjuds barn och ungdomar från 10 år att komma tisdagskvällar för att umgås och
utöva fritidsaktiviteter med andra jämnåriga. Kultur- och fritidsnämnden bidrar med
lokaler och Socialförvaltningen bidrar med personal två kvällar i månaden. Barn- och
utbildningsnämnden ansvarar för de fritidsaktiviteter som är direkt lagstadgade, det
vill säga fritidsverksamhet upp till 12 år.
I övrigt är förhållandena som angavs i tidigare inlämnade yttranden oförändrade.
Samtliga tre nämnder har 2011 ett ansträngt ekonomiskt läge, något som enligt alla
prognoser verkar gälla även för 2012. Satsningar på nya verksamheter blir därför
svåra att rymma inom befintlig budgetram.
Beredningen av motionen har gjort att ett antal tankar fötts i verksamheten, som fört
den framåt.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2012-02-01, § 15, för kostnadsberäkning
och budgetbedömning.
Socialnämnden har i sitt yttrande 2012-04-03, § 63, angett att man inför ramäskande
för år 2013 lyft in frågan och beaktat kostnaderna. Förslaget är fortfarande baserat på
den verksamhet som på försök bedrivits på ”Sågen” med cafékväll en gång per vecka
där socialförvaltningen finansierat två kvällar/månad. Beräknad kostnad för 2013 är
25 000 kr.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande 2012-03-26, § 57, redovisat en
schablonberäkning baserat på fem barn. I beräkningsgrunden ingår 5 barn i ålder 1215 år, att verksamheten inryms i befintlig fritidhemsverksamhet i särskolan
Antilopen dagligen kl 13.00-17.30, utökning med 1-2 fritidpedagog/ledare á 60 %
beroende på funktionshindrets art, ordinarie fritidshemstaxa 0-840 kr/mån. Inga
hyres- eller OH-kostnader ingår i beräkningen.
Kostnaden bedöms då totalt uppgå till 247 000-479 000 kr/år. Eventuellt tillkommer
personlig assistent samt ev anpassningar i ute- och innemiljön.
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Ekonomikontoret har i yttrande 2012-04-12 konstaterat att äskande för ändamålet
finns med i pågående budgetarbete inför 2013. Vad avser innevarande år så pågår
försök/projekt i mindre skala inom båda de stora nämnderna. Då en utökning av
projekten inte kan ses som akuta verksamhetsbehov bör de hanteras i ordinarie
årsbudgetarbete.
Beslutsunderlag
Eva Stjärnlinds motion 2009-11-27.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2010-05-24, § 92, 2011-12-12-, § 203,
2012-03-26, § 57.
Socialnämndens yttrande 2010-10-05, § 121, 2012-01-10, § 11 samt 2012-04-03, §
63.
Ekonomikontorets yttrande 2012-04-12.
Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2012-05-02 § 67.
Yrkanden
1. Eva Stjärnlind m fl (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet och att finansiering
sker genom att 400 000 kr anvisas från anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.
2. Madeleine Atlas (C) och Bengt Svensson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
bifaller Kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Den som stöder Kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Eva Stjärnlinds m fl förslag röstar Nej.
Vid den följande omröstningen avges 18 Ja-röster och 20 Nej-röster enligt till
protokollet fogad sammanträdeslista. Tre ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalles.
2. 400 000 kr anvisas för ändamålet ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.
_____
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§ 39
Redovisning av vårdnadsbidrag
KS 2011.0892.630

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 53/2008 att införa helt vårdnadsbidrag från och
med 1 augusti 2008 samt att genomföra en utvärdering av detta i augusti 2009. Barnoch utbildningsnämnden har genomfört en utvärdering där kostnaderna och
användningen av vårdnadsbidraget redovisas.
Vårdnadsbidraget är budgeterat till en miljon kr/år. Utbetalda bidrag framgår av
bilaga Kf § 39/12. Administration av bidraget beräknas ta ca 16 tim/mån i anspråk.
Under perioden aug 2008 – dec 2011 har 94 avslutade vårdnadsbidrag utbetalts
(varav 7 till ensamstående)
51 från Klippan (varav 5 ensamstående)
22 från Ljungbyhed (varav 1 ensamstående)
21 från Östra Ljungby/Stidsvig (varav 1 ensamstående)
-

7 föräldrar var födda på 60-talet
46 föräldrar var födda på 70-talet
41 föräldrar var födda på 80-talet

I dagsläget är det 21 som får utbetalt vårdnadsbidrag (varav 4 ensamstående)
13 från Klippan (varav 2 ensamstående)
1 från Ljungbyhed (varav 1 ensamstående)
7 från Östra Ljungby/Stidsvig (varav 1 ensamstående)
-

1 förälder är född på 60-talet
10 föräldrar är födda på 70-talet
10 föräldrar är födda på 80-talet

Snittet per familj under hela tiden är 9 månader.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-12-12, § 201 och 2012-03-26, § 59.
Arbetsutskottets återremiss 2012-01-18, § 8.
Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2012-05-02 § 65.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisad utvärdering.
_____
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§ 40
Revidering av taxa inom barnomsorg (fritidsplats på loven)
KS 2012.0380.043

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har reviderat tillämpningsreglerna för förskola och
pedagogisk omsorg så att vid inskolning tas avgift ut för 15 tim/vecka de första 10
dagarna. Därefter gäller avgiften efter ordinarie schema (tidigare gällde detta från
första dag). Samtidigt har föreslagits för fritidsverksamhet/ pedagogisk omsorg att
taxan för enbart lovplats (fritidsplats på loven) höjs till 100 kr/dag (tidigare betalade
föräldrarna 50 kr/dag).
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-03-26 § 60.
Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2012-05-02 § 64.
Barn- och utbildningsförvaltningens förtydligande av taxehöjningen jämte reviderade
tillämpningsregler.
Yrkanden
1. Rune Persson (S) yrkar avslag på förslaget.
2. Tommy Cedervall (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
bifaller Kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Den som stöder Kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Rune Perssons förslag röstar Nej.
Vid den följande omröstningen avges 21 Ja-röster och 15 Nej-röster enligt till detta
protokoll fogad sammanträdeslista. Fem ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktiges beslut
Taxan för enbart fritidsplats på loven höjs till 100 kr/dag från och med 2012-07-01.
Reservation
S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____
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§ 41
Årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt
fråga om ansvarsfrihet
KS 2012.0217.042

Ärendet
Kommunalförbundet Medelpunkten har 2012-03-26 överlämnat årsredovisning för
2011, bilaga Kf § 41/12, samt revisionsberättelse jämte KPMG:s bokslutsrapport för
2011.
Revisorerna har tillstyrkt att direktionen samt de enskilda ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet samt att årsredovisningen för 2011 godkänns.
Fullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet skall avse Kommunalförbundets
direktion i sin helhet. Årsredovisningen presenterades vid samråd med
medlemskommunerna den 27 april i Åstorp.
Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Medelpunktens protokoll 2012-03-26, § 10 – Årsredovisning.
Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2012-05-02, § 69.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för år 2011.
2. Kommunalförbundets årsredovisning för 2011 godkänns enligt bilaga Kf § 41/12.
Jäv
Det noteras att Hans Bertil Sinclair och Boris Svensson inte deltagit i beslutet.
_____
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§ 42
Årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet AV Media Skåne
samt fråga om ansvarsfrihet
KS 2012.0219.042

Ärendet
Kommunalförbundet AV Media Skåne har överlämnat bokslut och
verksamhetsberättelse för år 2011 samt revisionsberättelse till medlemskommunerna
med hemställan om ansvarsfrihet för direktionen, bilaga Kf § 42/12.
Beslutsunderlag
AV Media Skånes protokoll 2012-03-07, § 3 – Bokslut/Verksamhetsberättelse 2011.
Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2012-05-02, § 70.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.
2. Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2011 noteras enligt bilaga Kf § 42/12.
Jäv
Det noteras att Tommy Cedervall och Olle Nilsson inte deltagit i beslutet.
_____
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§ 43
Enkel fråga om etablering av ESS i Lund
KS 2012.0539.612

Ärendet
Jens Leandersson (SD) har ställt enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande
angående etablering av ESS i Lund enligt bilaga Kf § 43/12.
Kommunstyrelsens ordförande Bengt Svensson (M) lämnar svar på frågan.
_____
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§ 44
Avsägelse från Anna Andersson (SD) från uppdrag som ersättare i
Kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval
KS 2012.0543.111

Ärendet
Anna Andersson (SD), Bjärröd 1226, 264 93 Klippan, har avsagt sig uppdraget som
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Anna Anderssons avsägelse 2012-05-24.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anna Andersson befrias från uppdraget som ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden.
2. Åsa Edvardsson (SD), Kapellgatan 1 A, 264 38 Klippan, utses till ny ersättare för
återstående tid av mandatperioden 2011-2014.
_____
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§ 45
Avsägelse från Ann-Sofie Johansson (M) av uppdrag som
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
KS 2012.0551.111

Ärendet
Ann-Sofie Johansson (M), Hästskovägen 6, 264 37 Klippan, har avsagt sig uppdraget
som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Ann-Sofie Johanssons avsägelse 2012-05-28.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ann-Sofie Johansson befrias från uppdraget som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden.
2. Fyllnadsval av ny ersättare bordläggs.
_____
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§ 46
Avsägelse från Annette Lahti (M) från samtliga kommunala
uppdrag
KS 2012.0550.111

Ärendet
Annette Lahti, Betstigen 4, 264 37 Klippan, har avsagt sig sina kommunala uppdrag
som ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen samt Folkhälsorådet. Det
noteras att Folkhälsorådet utses av Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Anette Lahtis avsägelse 2012-05-28.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anette Lahti befrias från sina kommunala uppdrag.
2. Ny rösträkning begärs från Länsstyrelsen för utseende av ny ledamot i
Kommunfullmäktige.
3. Fyllnadsval till Kommunstyrelsen bordläggs.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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§ 47
Avsägelse från Magnus Frick (SD) från uppdrag som ersättare i
Plan- och byggnämnden samt fyllnadsval
KS 2012.0543.111

Ärendet
Magnus Frick (SD), Hyllstoftavägen 10, 264 93 Klippan, har avsagt sig uppdraget
som ersättare i Plan- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Magnus Fricks avsägelse 2012-05-29.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Magnus Frick befrias från uppdraget som ersättare i Plan- och byggnämnden.
2. Jimmy Danielsson (SD), Fäladsvägen 12, 264 70 Klippan, utses till ny ersättare
för återstående tid av mandatperioden 2011-2014.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida
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Sammanträdesdatum

2012-05-29

§ 48
Avtackning
Efter mötet avtackas Evy Arvidsson, som tjänstgjort som fullmäktiges sekreterare
sedan 1985.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Beslutande (fullmäktige
och tjänstgörande
ersättare)

Närvaro

Omröstningar
Ja

Rune Persson, S

1

Bengt Svensson, M

1

Eva Stjärnlind, S

1

Hans-Bertil Sinclair, M

1

Jens Leandersson, SD
Hans-Eric Lundgren
Anna-Lena Lundin, S

1

Pia Dahl, M

1

Anders Rolfsson, C

1

Boris Svensson, S

1

Bert-Inge Karlsson, KD

1

Christian Hendlertz, SD
Jesper Hansen
Anette Lahti, M

1
1

Tommy Cedervall, FP

1

Ingrid Fredriksson, M

1

Göran Sjögren, S
Ewy Persson
Gunilla Svensson, S

1

Matthias Rausbo, SD

1

Madeleine Atlas, C

1

Jörgen Bjerknäs, MP

1

Michael Nemeti, S

1

Signatur justerare

§ 38
Nej

Ja

1
1

§
Nej

1

1

1
1

1

avstår

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

avstår
1

avstår
1

1

§
Ja

1

1

1

§ 40
Nej

1
1

1

1

1

1

1
1

avstår
1

avstår
1

1
1
Utdragsbestyrkande

Ja

§
Nej

Ja

Nej

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2012-05-29

Kenneth Dådring, M

1

Ann-Sofie Karlsson, KD

1

Gun Samuelsson, S
Roland Ottosson
Carina Andersson, V

1

Kicky Sinclair, M
Erlinda Rosenqvist
Göran Andreasson, SD

1

Kent Lodesjö, S

1

Björn Samuelsson, M
Rune Samuelsson
Karin Eriksson, S

1

Henrik Gudmundsson, C

1

Richard Johansson, FP
Malin Hammarstrand
Helena Dådring, M

1

Roland Åkesson, S

1

Jan Rosenqvist, SD

1

Ann-Charlotte Brämhagen,S

1

Fredrik Hammarstrand, M

1

Olle Nilsson, S
Gunnel Grånsten
Gustav Toft, M

1

Kerstin Persson, S

1

Anders Johansson, KD

1

Jan-Olof Karlsson, M

1

Signatur justerare

1

1

1

1

1

1

1
1

1

avstår

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

avstår
1

1
1

1

1

1

avstår

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

18 20
3 avstår

21 15
5 avstår
Utdragsbestyrkande
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Ej tjg ersättare
Kristina Jonsson, M

1

Bengt Amilon, C

1

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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