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Innehållsförteckning:
§1

Bokslutsinformation

§2

Interpellation angående inställda fullmäktigesammanträden

§3

Fyllnadsval av ersättare i Plan- och byggnämnden för mandatperioden
2011-2014

§4

Fyllnadsval av ledamot i Kommunalförbundet AV-media för
mandatperioden 2011-2014

§ 5 Avsägelse uppdrag som ersättare i Räddningsnämnden samt fyllnadsval
§6

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och Barn- och
utbildningsnämnden

§7

Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Gripen t o m ordinarie
stämma 2016

§8

Anmälan om inkomna motioner som remitterats för beredning

§9

Projekt Sopsamarbete Skåne Nordväst

§ 10 Svar på motion angående innovatörsutbildning och innovatörscenter
§ 11 Svar på motion om att använda E-petition för att öka
medborgardialogen
§ 12 Svar på motion om mångfald & integration, "Du duger som du är"
§ 13 Bidragsbestämmelser för föreningsbidrag inom social-förvaltningen
§ 14 Renhålllningstaxa för 2012
§ 15 Förbundsordning och reglemente för Söderåsens miljöförbund –
ändring
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§1
Bokslutsinformation
KS 2012.0099.042

Ärendet
Ekonomichef Boje Jarl lämnar information om kommunens bokslut 2011.
_____
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§2
Interpellation angående inställda fullmäktigesammanträden
KS 2012.0075.101

Ärendet
Kerstin Persson och Rune Persson (S) har ställt interpellation enligt bilaga A Kf §
2/12 angående inställda fullmäktigesammanträden till kommunfullmäktiges
ordförande.
Kommunfullmäktiges ordförande Jan Olof Karlsson lämnar svar enligt bilaga B Kf §
2/12.
_____
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§3
Fyllnadsval av ersättare i Plan- och byggnämnden för
mandatperioden 2011-2014
KS 2011.0880.111

Ärendet
Kommunfullmäktige har 2011-12-20, § 95, bordlagt fråga om utseende av ersättare i
Plan- och byggnämnden efter Per Johansson.
Beslutsunderlag
Per Johanssons avsägelse 2011-12-20.
Kommunfullmäktiges bordläggningsbeslut 2011-12-20, § 95.
Beslut
Kommunfullmäktige utser Christer Persson (M), Spångengatan 16, 264 52
Ljungbyhed, till ny ersättare i Plan- och byggnämnden för återstoden av
mandatperioden 2011-2014.
____
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§4
Fyllnadsval av ledamot i Kommunalförbundet AV-Media för
mandatperioden 2011-2014
KS 2011.0781.111

Ärendet
Kommunfullmäktige har 2011-12-20, § 87, bordlagt fråga om utseende av
direktionsledamot i Kommunalförbundet AV-Media efter Tommy Cedervall.
Beslutsunderlag
Tommy Cedervalls avsägelse 2011-11-21.
Kommunfullmäktiges bordläggningsbeslut 2011-12-20, § 87
Beslut
Kommunfullmäktige utser Madeleine Atlas (C), Bonarp 684, 264 53 Ljungbyhed.
till ny ledamot i Kommunalförbundet AV-Media för återstoden av mandatperioden
2011-2014.
_____
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§5
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Räddningsnämnden samt
fyllnadsval
KS 2012.0060.111

Ärendet
Richard Johansson (FP), Gamla vägen 11, 264 71 Östra Ljungby, har 2012-01-26
avsagt sig uppdrag som ersättare i Räddningsnämnden.
Beslutsunderlag
Richard Johanssons avsägelse 2012-01-26.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Richard Johansson (FP) befrias från uppdraget som ersättare i Räddningsnämnden.
2. Till ny ersättare i Räddningsnämnden för återstoden av mandatperioden 20112014 utses Agne Johansson (MP), Björnbärssnåret 3, 264 53 Ljungbyhed.
_____
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§6
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och
Barn- och utbildningsnämnden
KS 2012.0086.111

Ärendet
Gabriella Konja (SD), Storgatan 44 A, 264 33 Klippan har 2012-02-03 avsagt sig
uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden samt Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Gabriella Konjas avsägelse 2012-02-03.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Gabriella Konja (SD) befrias från uppdrag i Barn- och utbildningsnämnden och
Kommunfullmäktige.
2. Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden bordläggs.
3. Ny rösträkning ska begäras från Länsstyrelsen för utseende av ny ersättare i
Kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna.
_____
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§7
Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Gripen t o m ordinarie
stämma 2016
KS 2011.0879.111

Ärendet
Sparbanksstiftelsen Gripen har bett kommunen utse huvudman i Sparbanksstiftelsen
Gripen för tiden fr.o.m. stiftelsestämman 2012 intill stiftelsestämman 2016.
Beslutsunderlag
Sparbanksstiftelsen Gripens skrivelse 2011-12-12.
Beslut
Kommunfullmäktige utser Jan Olof Karlsson (M), Lövgatan 5, 264 36 Klippan, till
ny huvudman i Sparbanksstiftelsen Gripen för tiden fr.o.m. stiftelsestämman 2012
intill stiftelsestämman 2016.
_____
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§8
Anmälan om inkomna motioner som remitterats för beredning
Ärendet
Fullmäktiges ordförande har remitterat följande motioner för beredning:
KS 2012.81.865
Skapa ett konst- och kulturgalleri på Internet inlämnad av Jens Leandersson och
Christian Hendlertz (SD).
KS 2011.819.612
Åtgärder vid gymnasieskolan åren 2012-2014 inlämnad av Tommy Cedervall
och Richard Johansson (FP).
_____
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§9
Projekt Sopsamarbete Skåne Nordväst
KS 2011.0846.450

Ärendet
Hösten 2010 beslutade de nordvästskånska kommunerna och de tre
renhållningsbolagen som ägs av kommunerna i Skåne Nordväst att samverka med
uppdraget;
att för Skåne Nordväst arbeta fram en gemensam vision 2020 och långsiktiga mål för
avfallsverksamheten i en kretsloppsplan, samt en konkret handlingsplan för att nå
målen.
att gemensamt utveckla avfallssystem med fokus på kund- och miljönytta som bidrar
till att vi får utveckling och kontroll av kvaliteten på service och tjänster samt en
sund konkurrens.
att aktivt arbeta för en avfallsminimering genom att bland annat vända dagens
fördelning av intäkter där 80 procent kommer från mottaget avfall och 20 procent av
förädlat avfall till att 80 procent av intäkterna ska komma från förädlat avfall.
att renhållningsbolagen får en roll att via sin verksamhet främja regional tillväxt och
utveckling för näringsliv.
I enlighet med tidigare beslut föreligger nu förslag, bilaga A Kf § 9/12, till
övergripande målsättning för avfallshanteringen som utgår ifrån följande områden:







Avfallsminimering
Materialåtervinning
Avgifta kretsloppen
God arbetsmiljö och hygien
Kostnadseffektivitet
God service

Ovanstående områden ska optimeras med syfte att ge största möjliga samhällsnytta
och uppfylla ovanstående tidigare beslut.
För genomförande krävs samordning och samarbete av vissa funktioner i enlighet
med redovisat förslag, bilaga B Kf § 9/12.
I tidigare beslut ingick också att ta fram ett förslag till synkroniserade ägardirektiv
för renhållningsbolagen i regionen. Förslag över tillägg till befintliga ägardirektiv i
syfte att skapa synkronisering i styrningen av renhållningsbolagen enligt bilaga C Kf
§ 9/12.
Beslutsunderlag
Projektkoordinator Sopsamarbete Skåne Nordväst tjänsteskrivelse 2011-10-28
Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 2.
Signatur justerare
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till övergripande målsättning för avfallshanteringen enligt
bilaga A Kf § 9/12 godkänns,
2. Förslag till samordning och samarbete kring funktioner inom
avfallshanteringen enligt bilaga B Kf § 9/12 godkänns,
3. Förslaget till ägardirektivstillägg enligt bilaga C Kf § 9/12 beaktas vid
kommande översyn av ägardirektiven för Nårab.
_____
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§ 10
Svar på motion angående innovatörsutbildning och
innovatörscenter
KS 2010.0495.615

Ärendet
Rune Persson m fl, (S), har 2010-10-18 inlämnat motion angående
innovatörsutbildning och innovatörscenter enligt bilaga Kf § 10/12.
Motionen har av Arbetsutskottet 2011-11-17, § 275, remitterats till Barn- och
utbildningsnämnden och näringslivsfunktionen för yttrande.
1. Näringslivsansvarig Hans-Göran Dahl har i sitt yttrande 2011-01-03 framfört att
alla initiativ till en positiv utveckling av näringslivsverksamheten i kommunen skall
tillvaratas och uppmuntras och motionen är av aktuellt intresse. Motionen ligger
nämligen i fas med de tankar om nytänkande som konkretiserats i Helsingborg
Business Region nyligen antagna verksamhetsplan inom näringslivsfrågorna. Ett
projekt som således även Klippans kommun, som medlem i HBR ingår i, går under
plattformen Selfmade.
Detta projekt är till för personer som vill utveckla och förverkliga sina idéer. Hos
Selfmade kan idéerna höra hemma i vilket område som helst – kommersiellt, ideellt
eller kulturellt och det är framförallt människan bakom idéerna som intresserar. Som
deltagare får man tillgång till kunskap, energi och praktiskt stöd för att framgångsrikt
ta sin idé från tanke till praktisk handling. Man är mån om det till synes enkla; att ha
ett genuint intresse för deltagarna och deras idéer och trovärdighet genom egna
erfarenheter. Tillsammans med andra deltagare och en mix av professionella
människor skapas en unik gemenskap av kreativa människor.
Selfmade skall finnas på marknaden och möta ungdomar med ett brett och tillåtande
angreppssätt för att stimulera ungt företagande och ungdomars initiativ skall tas
tillvara på ett strukturerat sätt. Inom projektet vänder man sig till personer inom
intervallet 18-30 år. Huruvida Selfmade kan organisatorisk inrymmas inom den
befintliga utbildningsorganisationen i Klippans kommun eller att initiativ tas till att
marknadsföra Selfmade inom organisationen överlåter näringslivsansvarig till Barnoch utbildningsnämnden att avgöra.
2. Barn- och utbildningsnämnden har 2011-11-21, § 174, godkänt Mats Skoogs,
rektor på vuxenutbildningen, yttrande som sitt eget svar på motionen. Mats Skoog
skriver i sitt yttrande att de senaste årens skoldebatt till en del har handlat om hur
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande skall stimuleras och utvecklas i skolan.
Vuxenutbildningen ska anordna utbildningar med gymnasieskolans kurser som
grund. Det är framförallt i de ekonomiska ämnenas kurser som entreprenörskap lyfts
fram.
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Att låta studerande starta och driva företag samtidigt som man lär sig om
företagandets villkor är möjligt inom vuxenutbildningens ram. Ett innovatörscenter
enligt motionens förslag är inte möjligt med nuvarande lagstiftning. Vuxenutbildningen kan förmedla kontakter till organisationer som kan vara behjälpliga vid
patentansökan och sökande av riskkapital.
Beslutsunderlag
Rune Perssons m fl (S) motion
Näringslivsansvarig Hans Göran Dahl tjänsteskrivelse 2011-01-01
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-11-21, § 174
Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 9.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad eftersom motionens intentioner får anses genomförda mot
bakgrund av Barn- och utbildningsnämndens och näringslivsfunktionens yttranden.
_____
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§ 11
Svar på motion om att använda E-petition för att öka
medborgardialogen
KS 2011.0320.101

Ärendet
Jens Leandersson (SD) har 2011-06-01 inlämnat motion angående användande av Epetition i Klippans kommun, bilaga Kf § 11/12.
Arbetsutskottet har 2011-06-15, § 156, remitterat motionen till E-referensgruppen för
beredning.
E-referensgruppen har 2011-09-29 föreslagit att motionen avslås och lämnat följande
synpunkter:
”E-petition är en typ av medborgarförslag och ingår därmed i det som benämns edemokrati eller medborgardialog. I grunden ser e-referensgruppen positivt på
strävanden att öka medborgarnas delaktighet och inflytande. Positiva erfarenheter
finns i många kommuner som arbetat med medborgarförslag, enkäter,
medborgarpaneler, fokusgrupper mm. E-petition är lite annorlunda eftersom det
innehåller ett stödmoment. Det kan få karaktären av protestlistor, namninsamlingar
eller upprop. Det kan uppfattas utgå från missnöje och att det finns ett
motsatsförhållande mellan kommunen och medborgarna. Det kan också skapa
motsättningar om kommunen svarar negativt på förslag som många står bakom.
E-referensgruppen anser att vi istället bör sträva efter att utveckla medborgardialog
genom öppenhet och transparens. Vi tror att vi genom information och tjänster på
hemsidan kombinerat med bra verksamhet, utvecklad service och medborgarmöten
kan skapa ett klimat som främjar samverkan och medskapande.”
Beslutsunderlag
Jens Leanderssons (SD) motion
E-referensgruppens yttrande 2011-09-29
Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 10.
Yrkande
1. Jens Leandersson (SD) yrkar bifall till motionen.
2. Bengt Svensson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
SD-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____
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§ 12
Svar på motion om mångfald & integration, "Du duger som du är"
KS 2011.0238.100

Ärendet
Jörgen Bjerknäs (MP), har inlämnat motion om mångfald & integration, "Du duger
som du är" enligt bilaga Kf § 12/12.
Arbetsutskottet har 2011-05-25, § 145, remitterat motionen till chefsgruppen för
beredning.
Chefsgruppen genom Hans-Åke Lindvall har lämnat följande yttrande:
”Den kommunala organisationen arbetar redan idag med mångfaldsarbete på många
olika områden.
Vid anställningen av ny personal använder sig kommunen genomgående av
kompetensbaserad rekrytering. Metoden stödjer organisationen i målet att rekrytera
enbart utifrån kartlagda behov, och därmed kunna bortse från egenskaper som ålder,
kön, och så vidare. Metoden hindrar organisationen att hamna i ett mönster att alltid
anställa ”lika”, det vill säga försäkrar att organisationen kontinuerligt får in olika
kompetenser.
På övergripande nivå följer kommunen upp ett antal nyckeltal på mångfaldsområdet.
Det gäller till exempel ålder, kön, etnisk mångfald (via Sveriges kommuner och
landsting), könsfördelning i ledarskapet. Om nyckeltalen visar på fördelningar som
inte är representativa, eller på annat sätt missgynnar enskilda eller organisationens
utveckling, har kommunen möjlighet att aktivt styra förändring utifrån detta.
Inom kommunens olika verksamhetsområden finns många exempel på aktivt
mångfaldsarbete i motionens anda.
Socialförvaltningens omfattande insatser för att få människor ut till och tillbaka till
arbetsmarknaden, präglas av inkludering. Alla människor behandlas med lika
respekt, och var och en får det stöd och den hjälp han eller hon behöver, för att
utifrån sina egna förutsättningar kunna delta i samhällslivet.
Arbetet i förskolan och grundskolan präglas av varje elevs rätt till att vara sig själv,
både i skolarbetet och i umgänget med elever och vuxna. Utöver det här
kontinuerliga grundarbetet, sätter skolan oavbrutet fokus på olika frågor om
elevernas rätt att vara individer. Det kan vara genom gemensamma teman kring till
exempel genusfrågan, eller i en skolas arbete kring en enskild elevs rätt att få vara
som han eller hon är och vill vara.
Kommunens aktiva strategi för de kommunala sommarjobben innehåller flera
mångfalds- och integrationsfrämjande åtgärder. I fördelningen av jobben försöker
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kommunen ge unga män chansen att bli bekanta med omvårdnadsjobb. Ett antal
platser är vikta för unga med funktionshinder, något som har stor förändringsbetydelse både för de unga och för kommunens medarbetare.
Överhuvudtaget är kommunen medvetet aktiv i målsättningen att låta människor med
olika förutsättningar kunna ha en sysselsättning inom kommunen. Ett exempel är
kommunens satsningar på att systematiskt undanröja hinder i arbetsmiljön, för att
göra det möjligt för människor med funktionshinder av olika slag att få arbete, eller
fortsätta sin anställning inom kommunen.
Sammanfattning
Motionen Mångfald & Integration föreslår att kommunen under 2012 ska arbeta fram
ett kunskapsprogram för ett mångfaldsarbete. Motionen ser att programmet ska
kunna skapa positiv utveckling för kommunen som helhet på många olika plan.
Kunskapsprogrammet ska utgöra underlag för en EU-ansökan, för att på så sätt få
delfinansiering av programmets aktiviteter.
Kommunen arbetar redan idag mycket aktivt i alla verksamheter för att stärka
mångfalden, och ge möjligheter åt utanförställda grupper att integreras i
samhällslivet.
Chefsgruppen anser att de aktiviteter som görs inom området redan är omfattande,
och ger en kontinuerlig utveckling mot mångfald och integration. Fler insatser än de
nuvarande förväntas bara få en mindre effekt på den här utvecklingen. Motionen
föreslås genom detta vara besvarad.”
Beslutsunderlag
Jörgen Bjerknäs motion
Chefsgruppens yttrande 2011-11-21
Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 11.
Yrkanden
1. Jens Leandersson (SD) yrkar att motionens första sats besvaras i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag och att motionens andra sats avslås.
2. Rune Persson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till chefsgruppens
redovisning.
Reservation
SD-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____
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§ 13
Bidragsbestämmelser för föreningsbidrag inom socialförvaltningen
KS 2011.0890.048

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2000-02-22, § 12, bidragsnormer för
handikapporganisationer, vilka sedan dess legat till grund för socialnämndens
bidragsgivning till dessa organisationer. Förutom till handikapporganisationer lämnar
socialnämnden även bidrag till andra organisationer med anknytning till nämndens
verksamhet. Nämnden beslutade för egen del om riktlinjer för dessa bidrag 2009-0811, § 94.
Socialnämndens organisationsbidrag regleras alltså av två olika regelverk, vilka har
både likheter och skillnader. Som exempel har bidragen till handikapporganisationerna kommit att präglas av lång handläggningstid, genom att ansökan som
lämnas in i april månad redovisar verksamheten under föregående år, behandlas och
beslutas i nämnden under hösten och betalas ut först efter årsskiftet.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till samlat regelverk för fördelningen av
anslag till föreningar med anknytning till socialtjänsten, bilaga Kf § 13/12. Avsikten
är att få en mer likartad hantering samt att snabba upp processen från ansökan till
utbetalning av beviljade bidrag.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2011-12-06, § 138
Förslag till Bidragsbestämmelser för föreningsbidrag inom Socialförvaltningen
Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2012-02-01, § 21.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer Bidragsbestämmelser för föreningsbidrag inom
Socialförvaltningen enligt bilaga Kf § 13/12.
_____
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§ 14
Renhålllningstaxa för 2012
KS 2012.0026.043

Ärendet
Nårab har under 2011 haft goda inkomster på försäljning av returpapper, tidningar
och skrot som samlats in via Bedasystemet eller på företagets återvinningscentraler,
vilket föranlett Nårab att reducera taxan för 2011 med totalt 10,5%.
Nårab bedömer att intäkterna för returpapper, förpackningar och skrot kommer att bli
något lägre för 2012 jämfört med 2011. Styrelsen för Nårab har beslutat att
renhållningstaxan för 2012 skall sänkas med totalt 8,2%. För att ytterligare stimulera
till källsortering får abonnenter som källsorterar i Beda-systemet en sänkning med
8,8%. För flerfamiljshus som källsorterar sänks taxan för tömning av kärl för
förpackningar och tidningar, medan taxan för tömning av restavfall lämnas
oförändrad. Abonnenter som inte källsorterar enligt Beda får en höjning av
renhållningstaxan med 4,2%, bilaga Ks § 23/12.
Taxan för tömning av slambrunnar och slutna tankar höjs med 4,2%. Tömning av
latrinkärl och kärl för trädgårdsavfall höjs med ca 3%.
Beslutsunderlag
Nårabs skrivelse 2011-12-29
Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2012-02-01, § 23.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Renhållningstaxa för 2012 enligt bilaga Kf § 14/12.
_____
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§ 15
Förbundsordning och reglemente för Söderåsens miljöförbund –
ändring
KS 2012.0029.003

Ärendet
Söderåsens miljöförbund regleras dels av kommunallagen och dess bestämmelser
kring kommunalförbund, dels av förbundets egna tre styrdokument. Dessa tre
styrdokument utgörs av förbundsordning, reglemente samt det samverkansavtal som
tecknades mellan medlemskommunerna inför bildandet 2009. Sedan förbundsstarten
har behov av korrigering och förtydligande i styrdokumenten uppstått, och
förbundsordningen har ändrats vad gäller lån och borgen samt tidpunkt för beslut om
budget. Direktionen har tagit eget beslut om ersättningsnivå för revisionens
ordförande då denna inte var tydligt reglerad i förbundsordningen.
Vid medlemssamrådet i oktober 2011 väcktes frågan om kommunernas roll inför val
av ordförande och vice ordförande. Det framfördes önskemål om en valberedning
samt att båda partiblocken ska vara representerade i presidiet. Medlemssamrådet fann
att det är dags för en översyn av de styrande dokumenten.
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör i Klippans kommun, och Helena Holmgren,
miljöchef för förbundet, har granskat de styrande dokumenten och lyft fram de oklarheter som finns. Styrdokumenten diskuterades vid 6 K-sammanträde den 1 december
2011 och mötet enades om bilagt förslag till ändringar Bilaga A-B Kf § 15/12.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Söderåsens miljöförbund 2011-12-29
Förslag till Förbundsordning 2011-12-01
Förslag till Reglemente för förbundsdirektionen i Söderåsens miljöförbund
Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2012-02-01, § 24.
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner ändring i förbundsordningen och reglemente för
Söderåsens miljöförbund enligt bilaga Kf § 15/12, med innebörd att
Förbundsordning och reglemente blir samstämmiga angående ersättarnas
tjänstgöring. Vid förfall för ledamot tjänstgör i första hand personlig ersättare
och i andra hand ersättare från samma kommun.
En valberedning tillsätts inför val av ordförande och vice ordförande i
direktionen, där valberedningen utgörs av kommunstyrelseordföranden i
respektive medlemskommun.
Årsarvode för ordförande i revisionen utgår med 5% av inkomstbasbelopp.
2. Samverkansavtalet förklaras uppfyllt och arkiveras.
_____
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Beslutande (fullmäktige Närvaro Omröstningar
och tjänstgörande
§
§
ersättare)
Ja

Rune Persson, S

1

Bengt Svensson, M
Hans-Eric Lundgren
Eva Stjärnlind, S

1

Hans-Bertil Sinclair, M

1

Jens Leandersson, SD
Mats Waldemarsson
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
Rune Samuelsson
Göran Sjögren, S

1
1

Gunilla Svensson, S
Erlinda Rosenqvist
Matthias Rausbo, SD

1
1

Madeleine Atlas, C

1

Jörgen Bjerknäs, MP

1

Michael Nemeti, S

1
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Nej
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Ja

Nej
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1
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Kenneth Dådring, M

1

Ann-Sofie Karlsson, KD

1

Gun Samuelsson, S
Roland Otttosson
Carina Andersson, V

1
1

Kicky Sinclair, M

1

Göran Andreasson, SD

1

Kent Lodesjö, S

1

Björn Samuelsson, M

1

Karin Eriksson, S

1

Henrik Gudmundsson, C

1

Richard Johansson, FP
Jens Westring
Helena Dådring, M

1
1

Roland Åkesson, S

1

Jan Rosenqvist, SD

1

Ann-Charlotte
Brämhagen, S
Fredrik Hammarstrand,
M

1

Olle Nilsson, S

1

Gustav Toft, M

1

Kerstin Persson, S

1

Anders Johansson, KD

1

Jan Olof Karlsson, M

1
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Ej tjg ersättare
Gunnel Grånsten

1

Torsten Johansson

1

Kristina Jonsson

1

Rose-Marie Svensson

1

Laila Möller Nilsson

1

Ewy Persson

1

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

23 (23)

