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Innehållsförteckning:
§ 62 Enkel fråga med anledning av föreslagna förändringar i
ersättningssystemet avseende ensamkommande flyktingbarn.
§ 63 Fyllnadsval efter Mikael Werner (MP) av uppdrag i Revisionen
§ 64 Ulrika Somméns avsägelse av uppdrag som ledamot i
Kommunstyrelsen
§ 65 Therese Borgs avsägelse av uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen.
§ 66 Christian Hendlertz (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i
Kultur- och fritidsnämnden, Kommunfullmäktiges valberedning samt
Pensionärsrådet.
§ 67 Delrapport om åtgärder för ekonomisk balans
Socialnämnden – föredragande ekonomichef Jan Tingecz
§ 68 Överflyttning av investeringsmedel för Kultur- och fritidsnämnden
§ 69 Budget 2017 samt flerårsplan 2018-2019
§ 70 Målstyrningssystem för Klippans kommun
§ 71 Nya Snyggatorpsskolan anslag om investering för 2016-2018
§ 72 Årsredovisning 2015 för Söderåsens Miljöförbund
§ 73 Revidering av avgifter/ersättningar för socialförvaltningens
ansvarsområde
§ 74 Inköpspolicy för fordon i Klippans kommun - Antagande
§ 75 Förvärv av fastigheten Bryggeriet 20
§ 76 Fastighetsreglering berörande Mölletofta 1:22 och Övarp 4:3
§ 77 Exploatering av detaljplaneområde Elfdalen
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§ 62
Enkel fråga med anledning av föreslagna förändringar i
ersättningssystemet avseende ensamkommande flyktingbarn.
KS 2016.1062.047

Ärendet
Kenneth Dådring (M) ställer enkel fråga bilaga A Kf § 62/16 till Kommunstyrelsens
ordförande angående föreslagna förändringar i ersättningssystemet avseende ensamkommande flyktingbarn.
Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Persson (S) lämnar svar på frågan, bilaga B
Kf § 62/16.
_____
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§ 63
Fyllnadsval efter Mikael Werner (MP) av uppdrag i Revisionen
KS 2016.0644.111

Ärendet
Mikael Werner (MP), Bryggerigatan 3 A, 264 33 Klippan avsade sig uppdraget som
lekmannarevisor i Revisionen. Mikael Werner befriades från uppdraget 2016-04-26,
§ 33, fyllnadsvalet bordlades även vid Kommunfullmäktige 2016-05-24, § 50.
Beslutsunderlag
Mikael Werners avsägelse 2016-04-01.
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-24, § 50.
Kommunfullmäktiges beslut
Val av ny lekmannarevisor i Revisionen bordlägges.
_____
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§ 64
Ulrika Somméns avsägelse av uppdrag som ledamot i
Kommunstyrelsen
KS 2016.1057.111

Ärendet
Ulrika Sommén (SD), Repslagargatan 5, 264 32 Klippan har 2016-08-10 avsagt sig
uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Ulrika Somméns avsägelse 2016-08-10.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ulrika Sommén entledigas från uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen.
2. Till ny ledamot i Kommunstyrelsen utses Therese Borg (SD), Kungsgatan 15 B,
264 51 Ljungbyhed.
_____
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§ 65
Therese Borgs avsägelse av uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen.
KS 2016.1058.111

Ärendet
Therese Borg (SD), Kungsgatan 15 B, 264 51 Ljungbyhed har 2016-08-10 avsagt sig
uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Therese Borgs avsägelse 2016-08-10.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Therese Borg entledigas från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen.
2. Till ny ersättare i Kommunstyrelsen utses Ulrika Sommén (SD),
Repslagargatan 5, 264 32 Klippan
_____
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§ 66
Christian Hendlertz (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i
Kultur- och fritidsnämnden, Kommunfullmäktiges valberedning samt
Pensionärsrådet.
KS 2016.1070.111

Ärendet
Christian Hendlertz (SD), Tingsgatan 29 B, 264 32 Klippan har 2016-08-18 avsagt
sig uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, Kommunfullmäktiges valberedning samt Pensionärsrådet.
Beslutsunderlag
Christian Hendlertz avsägelse 2016-08-18.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Christian Hendlertz entledigas från uppdrag som ledamot i Kultur- och fritids
nämnden, Kommunfullmäktiges valberedning samt Pensionärsrådet.
2. Till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden utses Tommy Andersen (SD),
Falkgatan 6, 264 35 Klippan.
3. Till ny ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning utses André Sommén
(SD), Repslagaregatan 5, 264 32 Klippan.
4. Till ny ledamot i Pensionärsrådet utses Ulrika Sommén (SD), Repslagargatan 5,
246 32 Klippan.
5. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_____
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§ 67
Delrapport om åtgärder för ekonomisk balans
Socialnämnden – föredragande ekonomichef Jan Tingecz
KS 2016.0066.042

Ärendet
Ekonomichefen Jan Tingecz informerar om nuläget avseende arbetet med att få Socialnämndens ekonomi i balans.
T.f. socialchef Josefin Mangbo återkommer till nästa kommunfullmäktigesammanträde med fördjupad redovisning.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 68
Överflyttning av investeringsmedel för Kultur- och fritidsnämnden
KS 2016.0902.040

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått beviljade anslag för att under 2016 rusta upp belysningen längs Nybodamslingan i Ljungbyhed. Medel om 250 000 kronor som beviljats täcker kostnaden för halva slingan och andra halvan äskas för 2017.
Att dela upp arbetet på två år innebär en rejäl fördyring av projektet varför Kulturoch fritidsnämnden vill genomföra arbetet i en etapp redan under 2016. Arbetet är
högprioriterat då elbelysningen inte går att använda utan åtgärd efter senaste stormen
vintern 2015/2016.
Nämnden har 450 000 kronor i investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget
för Bäljane å- slingan men räknar med att klara nödvändiga investeringar med
250 000 kronor under året varför Kultur- och fritidsnämnden önskar flytta över
200 000 kronor från projekt Bäljane å till Nybodamslingan 2016. Under förutsättning
att detta är genomförbart drar Kultur- och fritidsnämnden tillbaka äskandet om belysningsinvestering Nybodam för 2017 om 250 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs skrivelse 2016-05-23.
Ekonomichef Jan Tingecz yttrande 2016-07-04.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-10, § 110.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänner överflyttning av 200 000 kronor från projekt Bäljane å till Nybodamslingan 2016 och därmed har Kultur- och fritidsnämnden dragit tillbaka äskandet om belysningsinvestering Nybodam för 2017 om 250 000 kronor.
_____
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§ 69
Budget 2017 samt flerårsplan 2018-2019
KS 2016.0910.041

Ärendet
Ekonomichef Jan Tingecz och ekonom Ingela Reimer informerar om förutsättningarna för genomfört arbete med budget 2017 och budgetprocessen.
Ekonomikontoret överlämnar budgetberedningens förslag till budget för år 2017
samt plan för 2018-2019. Förslaget innefattar resultat-, kassaflödes- och balansbudget, investeringsplan 2017-2020, information kring styrsystem/budgetprocess, budgetrestriktioner, anvisningar samt uppdrag/åtagande per nettoram för 2017.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
• Skattesatsen för den kommunala utdebiteringen är oförändrad 20,75 kronor.
• Likviditetsreserven utgörs av 40,0 miljoner i checkräkningskredit.
• För utökad investeringsbudget företa nyupplåning 2017 med 55,0 miljoner kronor.
• Omsätta befintliga lån 35 miljoner kronor 2017-08-26 samt 20 miljoner kronor
2017-11-28
• Eventuella volymförändringar inom Barn- och utbildningsnämndens område regleras i kompletteringsbudget under våren 2017
• Avsätta 150 000 kronor till Kommunfullmäktiges förfogande
• Utdelning 2017 från Treklövern Bostads AB enligt §5 Lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med 500 000 kronor används för anläggande av skatepark
• I övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt bilaga
Fastställande av befolkningsmål behandlades vid Kommunstyrelsens extra sammanträde den 16 augusti 2016 i samband med seminarium nämndmål. Kommunstyrelsen
beslutade föreslå Kommunfullmäktige att som befolkningsmål fastställa att Klippans
kommuns befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026. För de närmaste åren
2017-2019, är målet att befolkningen i genomsnitt ska öka med 150 personer per år.
Årlig uppföljning av befolkningsprognosen ska göras i budgetprocessen.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets budgetförslag 2016-08-10, bilaga A Kf § 69/16.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2017, bilaga B Kf § 69/16.
Kanslichef Lars- Åke Svenssons skrivelse avseende befolkningsprognos,
bilaga C Kf § 69/16.
Befolkningsprognos, bilaga D Kf § 69/16.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-10, § 111.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-16, § 116.
KlippanAlliansens budgetförslag, bilaga E Kf § 69/16.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida

11 (32)

Sammanträdesdatum

2016-08-23

Yrkanden
Kerstin Persson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till budget och befolkningsmål samt yrkar avslag på Sverigedemokraternas och KlippanAlliansens (Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas) budgetförslag.
Therese Borg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag och Kommunstyrelsens förslag till befolkningsmål samt avslag på Kommunstyrelsens budgetförslag.
Kenneth Dådring (M) yrkar bifall till KlippanAlliansens budgetförslag.
Rune Persson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till budget och befolkningsmål samt yrkar avslag på Sverigedemokraternas och KlippanAlliansens budgetförslag.
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till KlippanAlliansens budgetförslag samt avslag på Sverigedemokraternas budgetförslag.
Helena Dådring (M), Tommy Cedervall (L) och Bert-Inge Karlsson (KD) yrkar bifall
till KlippanAlliansens budgetförslag och Kommunstyrelsens förslag till befolkningsmål.
Gunilla Svensson (S) och Bo Andersson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till budget och befolkningsmål.
Christian Hendlertz (SD) och Åsa Edvardsson (SD) yrkar och bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag och avslag på KlippanAlliansens budgetförslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns Kommunstyrelsens förslag till befolkningsmål. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifallit Kommunstyrelsens
förslag till befolkningsmål.
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens, Sverigedemokraternas och
KlippanAlliansens budgetförslag. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifallit
Kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsens budgetförslag utgör huvudförslag och
ställer kontraproposition på KlippanAlliansens och Sverigedemokraternas budgetförslag. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutat att Klippanalliansens budgetförslag utgör motförslag till Kommunstyrelsens budgetförslag.
Therese Borg (SD) uppger att Sverigedemokaternas partigrupp kommer att avstå från
att rösta.
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Följande propositionsordning godkännes:
Den som bifaller Kommunstyrelsens budgetförslag röstar Ja.
Den som bifaller KlippanAlliansens budgetförslag röstar Nej.
Omröstningen genomföres varvid det enligt till detta protokoll bifogad sammanträdeslista avges 21 Ja-röster, 11 Nej-röster och 5 avstår. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutat att bifalla Kommunstyrelsens budgetförslag.
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar på skriftlig protokollsanteckning. Ordföranden finner
att Kommunfullmäktige bifallit Hans-Bertils Sinclairs (M) begäran om att till protokollet föra skriftlig protokollsanteckning.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Skattesatsen för den kommunala utdebiteringen är oförändrad 20,75 kronor.
2. Likviditetsreserven utgörs av 40,0 miljoner i checkräkningskredit.
3. För utökad investeringsbudget företa nyupplåning 2017 med 55,0 miljoner
kronor.
4. Omsätta befintliga lån 35 miljoner kronor 2017-08-26 samt 20 miljoner kronor
2017-11-28
5. Eventuella volymförändringar inom Barn- och utbildningsnämndens område
regleras i kompletteringsbudget under våren 2017.
6. Avsätta 150 000 kronor till Kommunfullmäktiges förfogande.
7. Utdelning 2017 från Treklövern Bostads AB enligt §5 Lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med 500 000 kronor
används för anläggande av skatepark.
8. I övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt
bilaga.
9. Klippans kommuns befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026. För de
närmaste åren 2017-2019, är målet at befolkningen i genomsnitt ska öka med
150 personer per år.
10. Årlig uppföljning av befolkningsprognosen ska göras i budgetprocessen.
11. Godkänner Hans-Bertils Sinclairs (M) begäran om att till protokollet få föra
skriftlig protokollsanteckning.
Reservation
Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut om
att Klippanalliansens förslag utgör motförslag till Kommunstyrelsens förslag.
KlippanAlliansen (Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraternas partigrupper)
reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.
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Protokollsanteckning
Undertecknad vill här framföra att det sätt som beslutet togs på strider mot praxis och
enligt min uppfattning även mot meningen i kommunallagen och mot intentionen i
kommentarerna i kommunallagens förarbeten.
Ordföranden ställde proposition på de tre förslagen till budgetalternativ som fanns.
Ordföranden ansåg Kommunstyrelsens förslag vinna gehör som huvudförslag helt
enligt reglerna. Omröstning begärdes av SD. Här föreslog och genomförde ordföranden en propositionsordning som var helt korrekt. Ingen begäran om omröstning gjordes då det var klart att enbart KS förslag och KlippanAlliansens förslag återstod. Här
skulle ordföranden föreslagit en ny propositionsordning med röstning och sedan omröstning. Någon ny propositionsordning föreslogs inte utan man gick direkt till en
omröstning som inte var begärd i detta läge.
Om det sett ur juridisk synpunkt var rätt att fullfölja omröstningen som begärdes i
första ledet verkar detta ologiskt eftersom SD som begärde omröstningen meddelat
att man inte deltog i beslutet.
Jag anser att ordföranden borde "backat bandet" för att göra processen igenkännlig
för KF-ledamöterna. Det var många som blev oförstående till vad som hände.
Hans Bertil Sinclair (M)
_____
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§ 70
Målstyrningssystem för Klippans kommun
KS 2016.0824.012

Ärendet
Kommunen har till 2016 gjort vissa revideringar av målstyrningssystemet. Bland
annat har antalet fullmäktigemål minskats och delats in i tre olika kategorier utifrån
perspektiven medborgare (9 mål), ekonomi (1 mål) samt medarbetare (1 mål). Dessa
mål har döpts om från ”inriktningsmål” till ”Fullmäktigemål” och är destinerade till
kommunens nämnder och styrelser. Syftet med fullmäktigemålen är att tydligt uttrycka den politiska viljeinriktningen samt att visa vilka utvecklingsområden som
prioriterats. Fullmäktigemålen är mål att sträva mot, att arbeta mot på längre sikt, och
utgör underlag för uppdrag till och resursfördelningen mellan nämnderna. Bedömning av hur kommunen rör sig mot målen bedöms via indikatorer.
Eftersom måluppfyllelsen på den här nivån är svår att mäta föreslås att ett övergripande och sammanfattande mål införs- t.ex. ett mål om viss befolkningstillväxt.
Nästa målnivå är de så kallade ”Nämndmålen” (tidigare resultatmål) som utifrån
fullmäktigemålen formuleras av respektive nämnd och mäts via ett eller flera ”mått”.
Enligt systemet ska ett eller flera ”mått” ge svar på huruvida ett nämndmål nåtts eller
ej. Bristen med dess nuvarande tillämpning är att det blir oklart om ett mål verkligen
nåtts. För att få en större stringens föreslås att nämndmålen ska formuleras som tydliga resultatmål, d.v.s. att de är tydliga, mätbara och tidsatta.
Lägsta målnivån är verksamhetsmål eller aktiviteter. Dessa fastställs av och gäller
för förvaltning och i förekommande fall även verksamhetsområde/avdelning/enhet.
De används för styrning av produktion och verksamhetsutveckling samt för uppföljning av resultat och kvalitet. Verksamhetsmål och aktiviteter fastställs inte politiskt
och är inte obligatoriska.
Här föreslås att verksamhetsmål och aktiviteter på förvaltningsnivå inarbetas i en
”förvaltningsplan” som blir obligatorisk. Förvaltningsplanen fastställs även framgent
av förvaltningschefen. Den delges den politiska nivån för kännedom och fungerar
som ett ”kontrakt” mellan förvaltningschefen och kommundirektören.
Avslutningsvis föreslås att Kommunfullmäktige inför strategiska nyckeltal som är
viktiga att följa, men som av ett eller annat skäl inte är målsatta. Dessa samlas i en
kommungemensam ”scoreboard” som återkopplas till Kommunfullmäktige med den
frekvens nyckeltalet medger. Nyckeltalen förses med ”acceptabla värden” i exakta tal
eller intervaller. När det vid uppföljning möjligen visar sig att kommunens värde är
för dåligt i förhållande till det fastställda acceptabla värdet kan nyckeltalet omformuleras till ett nytt nämndmål.
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Kommunfullmäktige föreslås besluta ändra kommunens styrmodell enligt följande:
1. Till styrmodellen fogas ett övergripande och sammanfattande mål avseende befolkningstillväxt som indikator på vision och fullmäktigemål.
2. Det övergripande målet ”att kommunens befolkning över tid ska öka med xx %
eller y antal invånare per år” fastställs.
3. I budget 2017 ska det införas en ”scoreboard” med strategiska nyckeltal som inte
är målsatta men ändå är viktiga att följa. Dessa ska redovisas för fullmäktige med
den frekvens fullmäktige bestämmer. Nyckeltalen ska förses med ”acceptabla
värden” i exakta tal eller intervaller. Om de acceptabla värdena inte uppnås kan
nyckeltalet målsättas i kommande budget.
Avsikten är att Kommunfullmäktige ska fastställa värden för övergripande mål
enligt punkt 2 ovan d.v.s. ange värden för befolkningsökning. Kommunstyrelsen
har inget eget förslag utan överlämnar till Kommunfullmäktige för bestämmande
av värden.
Beslutsunderlag
Bild avseende målstyrning Klippans kommun, bilaga A Kf § 70/16.
Styrmodell målstyrningssystem för Klippans kommun, bilaga B Kf § 70/16.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-08, § 91.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till styrmodellen ska fogas ett övergripande och sammanfattande mål avseende
befolkningstillväxt som indikator på vision och fullmäktigemål.
2. Det övergripande målet ”att kommunens befolkning över tid ska öka med xx %
eller y antal invånare per år” fastställs. Angivandet av xx % eller y antal
invånare per år överlämnas till Kommunfullmäktige utan eget förslag.
3. I budget 2017 ska det införas en ”scoreboard” med strategiska nyckeltal som
inte är målsatta men ändå är viktiga att följa. Dessa ska redovisas för
fullmäktige med den frekvens fullmäktige bestämmer. Nyckeltalen ska förses
med ”acceptabla värden” i exakta tal eller intervaller. Om de acceptabla
värdena inte uppnås kan nyckeltalet målsättas i kommande budget.
_____
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§ 71
Nya Snyggatorpsskolan anslag om investering för 2016-2018
KS 2010.0062.291

Ärendet
En efterlängtad och välbehövlig renovering av skolbyggnaden startade 2009 med
kommunalrådets kallelse till ett första möte för en styrgrupp. Arbetet inleddes med
en utredning av skolverksamhetens kommande behov av lokaler och tillhörande
funktioner av olika slag. En av utgångspunkterna var att renoveringen skulle ske i
etapper av ekonomiska skäl.
Efter genomförd renovering, som omfattade ungefär halva behovet, redovisades till
kommunstyrelsens arbetsutskott i december 2013 vad som utförts och till vilka utgifter.
I redovisningen preciserades kvarstående arbeten:
Etapp 3; undervisningslokaler öst, nya studierum och ombyggnad för sista arbetslagrummet.
Etapp 4; undervisningslokaler väst (bild, musik och trä), nya studierum och ombyggnad för sista arbetslagsrummet.
Markombyggnad mot Torggatan.
Renovering av aulan.
Renovering, delvis, av matsalen.
Den i dagsläget aktuella etappen 3 var kostnadsbedömd till 16 100 000 kronor.
Tekniska utskottets sammanträde 2016-05-10. Tekniskt förvaltningen informerade
vid sammanträdet om planerat arbete med etapp 3. Arbetet behöver starta direkt under det stundande sommarlovet och kan färdigställas vid månadsskiftet augustiseptember 2017. Lämpligen bör då etapp 4 ta vid, för att kunna avslutas under hösten
2018.
Eftersom investeringsplanen som är antagen för 2016 och pågående budgetarbete för
2017 inte följer tidplan enligt nämnda tidpunkter behövs ett klarläggande. Dessutom
visar kontroll utförd efter sammanträdet en avvikelse mellan budgeterat belopp och
dagsaktuell kalkyl som måste redovisas.
Etapp 3 beräknas med kända priser kosta;
3a: 4 200 000 kr
3 b och c: 16 600 000 kr, kalkyl, arbetet upphandlas under hösten 2016.
Summa 20 800 000 kr.
Etapp 4 beräknas kosta 14 000 000 kr, beräknat med nu kända priser för att få ett
underlag till budgetförslag för 2017.
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Beräknad fördelning av utgifter (kkr)
Etapp
2016
Etapp 3 a
4 200
Etapp 3 b+c 2 700
Etapp 4
Summa 6 900
Bef. budget + förslag

2017

2018

13 900
4 000
17 900
15 000

10 000
10 000
14 000

34 800
29 000

Då beviljade anslag för 2016 och pågående budgetarbete för 2017 inte följer tidplanen för genomförande erfordras omfördelning av investeringsbudget och eventuell
justering utifrån aktuella kalkyler.
Vanligtvis hanteras omfördelningar mellan olika års anslag för investeringar i kompletteringsbudget.
Ekonomichef Jan Tingecz har yttrat sig. Kommunstyrelsen föreslåst:
1. Etapp 3 genomförs till en investering på 6,9 mnkr för 2016 och 13,9 mnkr 2017,
totalt 20,8 mnkr.
2. Etapp 4 skall inte påbörjas förrän hela planen är godkänd i budget 2018 om totalt
14,0 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-10, § 105.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänner att etapp 3 genomförs till en investering på 6,9 mnkr för 2016 och
13,9 mnkr 2017, totalt 20,8 mnkr.
2. Etapp 4 skall inte påbörjas förrän hela planen är godkänd i budget 2018
om totalt 14,0 mnkr.
_____
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§ 72
Årsredovisning 2015 för Söderåsens Miljöförbund
KS 2016.0719.042

Ärendet
Ekonomikontoret har för yttrande erhållit årsredovisning från Söderåsens Miljöförbund för år 2015. Ekonomichef Jan Tingecz har gått igenom årsredovisningen där
följande noteras:
• Det är ytterst väsentligt att en långsiktig ekonomisk plan utvecklas där förbundets
möjlighet att på lång sikt upprätthålla en ekonomi i balans utvärderas och tydliggörs.
• Inga avvikelser från god kommunal redovisningssed har noterats. Årsredovisningen
bedöms vara utformad i enlighet med lag och praxis samt bedöms ge en rättvisande
bild av förbundets resultat och ekonomiska ställning.
• En översiktlig bedömning huruvida målen för god ekonomisk hushållning uppnås
anges i förvaltningsberättelsen. Bedömningen kan dock utvecklas så att det finns en
tydlig sammanvägning mellan måluppföljningen av de finansiella och de verksamhetsmässiga målen utifrån god ekonomisk hushållning.
• Sammantaget bedöms resultatet i årsredovisningen i huvudsak vara förenligt med
de beslutade målen.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen samt bevilja ansvarsfrihet
för förbundets direktion.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-03-15 § 31 avseende Årsredovisning 2015 för
Söderåsens Miljöförbund, bilaga A Kf § 72/16.
Revisionsrapport, bilaga B Kf § 72/16.
Revisionsberättelse, bilaga C Kf § 72/16.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-08, § 94.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänner årsredovisning 2015 för Söderåsens Miljöförbund.
2. Beviljar förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
_____
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§ 73
Revidering av avgifter/ersättningar för socialförvaltningens
ansvarsområde
KS 2015.0996.043

Ärendet
Socialnämnden har 2016-04-27, § 59, beslutat föreslå Kommunfullmäktige godkänna
reviderade avgifter inom socialförvaltningens ansvarsområden.
Arbetet har genomförts för att bättre harmoniera med kringliggande kommuner och
att i viss mån kompensera för socialförvaltningens underskott.
Från och med 2016-07-01 träder en lagändring i Socialtjänstlagen
(SoL, kap. 8 § 5 p. 1) i kraft ”Den enskildes avgifter får för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger
prisbasbeloppet”.
Detta innebär att maxtaxan, från och med 2016-07-01, kommer att uppgå till
1990 kronor.
Ändringarna föreslås gälla från och med 2016-07-01.
Reviderade avgifter ska arbetas in i Socialnämndens riktlinjer och anvisningar för
avgifter och ersättning.
Socialnämndens förslag framgår av bifogade riktlinjer och tillämpningsregler och
Socialnämndens beslut som återges nedan.
Äldreomsorg
• Att införa indexuppreglering enligt KPI (konsumentprisindex) av timpriset på
hemtjänstinsatser from 160701 med basåret 2014
• Att införa samma kostnad för alla trygghetslarm med 250 kronor per månad
from 160701
• Att införa debitering av avlösning 8 timmar enligt ordinarie timtaxa from 160701
• Att höja priset för helkost från 2 700 kronor till 3 100 kronor per månad from
160701 samt att införa indexuppreglering av densamma enligt ovan med
basåret 2016
• Att höja priset för matdistribution från 55 kronor till 68 kronor per portion from
160701 samt att införa indexuppreglering av livsmedelsdelen av densamma enligt
ovan med basåret 2016
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Hälso- och sjukvård
• Att införa debitering av insatser som utförs av HSL-personal eller delegerad personal inom HSL med 250 kronor i månaden from 160701 samt att införa indexuppreglering av densamma enligt ovan med basåret 2016
• Att införa debitering för ordination av tekniska hjälpmedel med 250 kronor from
160701 samt att införa indexuppreglering av densamma enligt ovan med
basåret 2016
• Att införa debitering för hämtning och rengöring av hjälpmedel med 250 kronor
per tillfälle from 160701 samt att införa indexuppreglering av densamma enligt
ovan med basåret 2016
• Att införa debitering för hembesök i samband med ansökan om bostadsanpassning
med 250 kronor per tillfälle from 160701 samt att införa indexuppreglering av
densamma enligt ovan med basåret 2016
• Att införa debitering av fallförebyggande åtgärder med 80 kronor per tillfälle
from 160701 samt att införa indexuppreglering av densamma enligt ovan med
basåret 2016
• Att ta ut egenkostnaden för kosttillägg med ca 55- 65 kronor per portion, tidigare
ca 4,70 kronor per portion, from 160701
• Att jämställa sondmaten med helkost, tidigare 2 700 kronor per månad, nu
3 100 kronor per månad from 160701 samt att införa indexuppreglering av densamma enligt ovan med basåret 2016
Individ- och familjeomsorg
• Att införa debitering av vuxna vid placering enligt Lagen om vård av missbrukare
i vissa fall (LVM) med 100 kronor per dygn from 160701
• Att införa debitering av vuxna placerade utanför det egna boendet, t.ex. skyddat
boende eller socialpsykiatri, med faktiska kostnader för uppehälle, d.v.s. kost och
hyra from 160701
• Att införa debitering vid förvaltningen av dödsbo med 0,8 % av prisbasbeloppet
per timme, d.v.s. 355 kronor per timme för 2016, from 160701
Stöd och service
• Att införa debitering av kost vid korttidsvistelse enligt Lagen om stöd och service
(LSS) from 160701 samt att införa indexuppreglering av densamma enligt ovan
med basåret 2016
• Att införa debitering av kost vid korttidstillsyn för skolungdom from 160701 samt
att införa indexuppreglering av densamma enligt ovan med basåret 2016
• Att införa debitering av kost för barn och ungdomar beviljade bostad med särskilt
stöd from 160701 samt att införa indexuppreglering av densamma enligt ovan
med basåret 2016
• Att införa debitering av kost för vuxna beviljade bostad med särskild service from
160701 samt att införa indexuppreglering av densamma enligt ovan med
basåret 2016
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida

21 (32)

Sammanträdesdatum

2016-08-23

• Att införa debitering av kost vid daglig verksamhet enligt LSS from 160701 samt
att införa indexuppreglering av densamma enligt ovan med basåret 2016
Det noteras att avgifterna i praktiken kan hanteras och tas ut först från den 1 september 2016 varför Kommunstyrelsens förslag om att de skall gälla från den 1 juli 2016
bör ändras till att avgifterna gäller från den 1 september 2016.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag med bilagor 2016-04-27, § 59.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-08, § 95.
Yrkande
Therese Borg (SD) yrkar avslag på följande delar i Kommunstyrelsens förslag:
Äldreomsorg
• Indexuppräkning av timpriset för hemtjänstinsatser.
• Höjning av priset på helkost samt indexuppräkning av priset.
• Höjning av priset för matdistribution samt indexuppräkning av livsmedelsdelen
av priset.
Hälso-och sjukvård
• Likställande av sondmat med helkost med den prishöjning, som det innebär,
samt indexuppreglering av priset.
• Ta ut egenkostnaden för kosttillägg med cirka 55-65 kronor per person.
Therese Borg (SD) yrkar på följande ändringar i Kommunstyrelsens förslag:
Hälso-och sjukvård
• Angående debiteringen för HSL-insatser yrkas debitering på 160 kronor istället
för 250 kronor.
Individ- och familjeomsorg (sid. 7, bilaga 1 (KS 2016.0996-3.043)
• Angående att vårdnadshavare ska debiteras egenkostnader för barn under 18 år i
samband med placering utanför det egna hemmet yrkas på att debitering ska ske
om vårdnadshavaren har minst 150 000 kronor i årsinkomst istället för föreslagna 100 000 kronor.
Therese Borg (SD) yrkar även bifall till övriga delar av Kommunstyrelsens förslag.
Gunilla Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Sverigedemokraternas förslag.
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer först proposition på Kommunstyrelsens förslag och Therese
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Borgs yrkande om avslag och därefter på Kommunstyrelsens förslag och Therese
Borgs ändringsyrkanden. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifallit Kommunstyrelsens förslag och avslagit Therese Borgs avslags- och ändringsyrkanden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänner avgifter/ersättningar för socialförvaltningens ansvarsområde enligt
Socialnämndens förslag, bilaga A-D Kf § 73/16.
2. Avgifter/ersättningar ska gälla från och med 2016-09-01.
Reservation
Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig till förmån för egna förslag.
____
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§ 74
Inköpspolicy för fordon i Klippans kommun - Antagande
KS 2015.1061.051

Ärendet
Det har upprättats förslag till inköpspolicy som ska gälla vid kommunens samtliga
inköp och leasing av fordon.
Policyns syfte är att säkra att kommunen köper in fordon som bidrar till minskad
miljöpåverkan, ökad energieffektivitet och ökad trafiksäkerhet.
Samtliga fordon som får framföras med B-körkort skall som huvudregel leasas.
Klippans kommuns avtal gällande fordonsleasing är så gynnsamt att det normalt inte
är ekonomiskt försvarbart att köpa bil kontant. I kommunen ska det finnas en bilansvarig, dit samtliga inköp eller försäljning av fordon ska anmälas av utsedd kontaktperson på respektive förvaltning.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-03, § 23, att återremitterar ärendet till kommunledingsförvaltningen för utredning av kostnader för krav på alkolås i kommunens framtida fordon samt tidsåtgång för att starta/slå av fordon med alkolås.
Kanslichef Lars-Åke Svensson yttrar sig enligt nedan:
Kostnaden för att montera alkolås uppgår per fordon till 20 000 kr minus rabatt om
10 % d.v.s. en kostnad om 18 000 kr/fordon. Utöver kostnad för alkolås tillkommer
kostnad om 5 kr per munstycke. Vid förarbyte (nya arbetspass) byts munstycket av
hygieniska skäl.
Efter genomfört test med alkolås kan konstateras att maximal extra tidsåtgång vid
uppstart av fordon uppgår till 30 sekunder.
Sannolikheten för att passagerare blåser åt föraren får anses ringa då passageraren
vid förarens nekande sannolikt erbjuder sig att köra.
Samtliga avropsbara fordon kan kompletteras med testade och kostnadsangivna alkolås.
Som alternativ till alkolås på bilar finns även s.k. alkoskåp. Alkoskåp är ett sätt att
hindra yrkesförare från att köra rattfulla. I stället för att blåsa i ett fordonsmonterat
alkolås sitter enheten på ett nyckelskåp eller annat in-passeringssystem. Det innebär
en lägre inköpskostnad än alkolås i bilar, men också en högre belastning på alkolåset
vilket får betydelse för under-håll (regelbunden kalibrering) och hela/rena munstycken.
För förvaring av nycklar till samtliga fordon i organisationen behöver Klippans
kommun ca 35 alkoskåp pga. av att fordon är placerade vid en mängd olika avdelningar/enheter.
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Vid inhämtande av ungefärliga priser från leverantör på alkoskåp är priserna
från 25 000 kr (exkl. moms). Skåpen kan anpassas efter behov och därmed kan det
således bli dyrare. Kostnad för alkoskåp av lämplig storlek till hela organisationen
uppgår således till ca 875 000 kr.
I nuvarande upphandling finns option avseende alkolås på bilar för vilket pris tidigare redovisats (18 000 kr/fordon x 250 fordon =4 500 000 kr). I nuvarande upphandling finns inte angett något om alkoskåp. Om priserna i framtiden kan påverkas
om alkoskåp utgör option i upphandling torde bero på marknadens utveckling.
Beslutsunderlag
Inköpspolicy, bilaga Kf § 74/16.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-08, § 98.
Yrkande
Therese Borg (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Therese Borgs yrkande om avslag. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifallit Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Antar inköpspolicy för fordon i Klippans kommun.
2. Alkolås skall installeras i alla kommunens bilar i samband med bilbyte vilket
finansieras inom befintliga budgetramar.
3. Uppdrar åt Kommunstyrelsen att utse bilansvarig samt uppdrar åt respektive
nämnd att utse kontaktperson för fordon.
Reservation
Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut.
____
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§ 75
Förvärv av fastigheten Bryggeriet 20
KS 2016.0915.252

Ärendet
Fastigheten Bryggeriet 20 (Strömgatan 8) är belägen väster om Tegelbruksskolan.
Tomtarean är 10 470 m2 och tomten är bebyggd med en enplans industribyggnad
uppförd 1968 och tillbyggd i omgångar. Byggnaden inrymmer kontor, varmlager,
kallager och fryslager. Byggnadsarean är 2 030 m2. I byggnaden är 1 607 m2 uthyrt
för lagerverksamhet fram till och med 2017.
Gymnasieskolan har ett stort ”söktryck” på program som bedrivs på Tegelbruksskolan och planering sker för ytterligare program som anknyter till logistik/transport/fordon. En sammanfattande beskrivning av hur fastigheten kan användas för utbildning redovisas inför kommunstyrelsens behandling av detta ärende.
Säljaren har låtit en auktoriserad värderingsman värdera fastigheten. Marknadsvärdet har bedömts vara 4,6 Mkr, med intervall 4,4 - 4,8 Mkr. Mäklarens utgångspris
är 4,25 Mkr. Ett pris på 3,5 Mkr accepteras av säljaren och då med tillträde i slutet av
augusti månad.
Den planerade användningen medför behov av ny ventilation och helst bör värmesystemet bytas ut. Allt behöver inte utföras direkt efter ett övertagande. Renoveringsarbeten kan fördelas över ett par-tre år och vissa, men mindre delar kan utföras av
gymnasieskolans elever och personal. Renoveringsarbetena beräknas kosta cirka 4,5
Mkr exklusive kostnader för skolan.
Ett förvärv till 3,5 Mkr plus lagfartskostnad, renovering för 4,5 Mkr och driftkostnader har omräknats med normala förutsättningar till en årshyra på cirka
1,3 Mkr. Gymnasieskolan klarar av den hyran i sin produktionskalkyl.
Finansieringsbehov
2016 Köpeskilling
Del av renovering
2017 Fortsatt renovering
2018 Fortsatt renovering

3,5 Mkr + 150 kkr i lagfart
0,5 Mkr
0,5 Mkr
1,5 Mkr (beredskap för 4,5 Mkr totalt)

Klippans kommun har ägt fastigheten vilken 1999 förvärvades av Samhall för en
köpeskilling om 2 000 000 kr. Kommunen sålde efter förvärvet fastigheten omgående vidare till annan köpare (nuvarande ägare) dock med dubbla markarealen. Efter
1999 har nuvarande ägare utökat byggnadsytan. Det har varit oförändrat ägarskap
sedan kommunen sålde fastigheten 1999.
Det finns en hyresgäst som hyr 1600 m2 av byggnadens totala 2030 m2. Hyresgästen
erlägger i hyra 482 000 kr/år. Hyresavtalet upphör vid uppsägning 2017-12-31 eller
vid den tidpunkt hyresvärden och hyresgästen kommer överens om.
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Tekniska förvaltningen redovisar till Kommunfullmäktiges sammanträde 23 augusti
2016 preliminär kostnadsberäkning avseende investeringar i ventilation, värme, vatten, avlopp och el avseende de delar i byggnaden på fastigheten Bryggeriet 20 som
bedöms inte kunna utföras som en del av utbildningarna vid gymnasieskolan.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt Bryggeriet 20, rev. 2016-08-02, bilaga A Kf § 75/16.
Fastighetsutdrag, bilaga B Kf § 75/16.
Hyresavtal, bilaga C Kf § 75/16.
Tillägg till hyresavtal, bilaga D Kf § 75/16.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-10, § 104.
Sverigedemokraternas protokollsanteckning, bilaga E Kf § 75/16
Yrkande
Therese Borg (SD) yrkar på skriftlig protokollsanteckning. Ordföranden finner att
Kommunfullmäktige bifallit Therese Borgsbegäran om att till protokollet föra skriftlig protokollsanteckning.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänner förvärv av fastigheten Bryggeriet 20 för en köpeskilling om
3 500 000 kronor plus lagfartsavgift vilken finansieras genom att ianspråkta
beloppet inom de ramar som Kommunfullmäktige avsatt för upptagande av
lån d.v.s. inom kommunens rörelsekapital.
2. Anslår 500 000 kr för del av fastighetens renovering vilket finansieras genom
att ianspråkta beloppet inom de ramar som Kommunfullmäktige avsatt för
upptagande av lån d.v.s. inom kommunens rörelsekapital.
4. Frågan om anslag för ytterligare renovering ska behandlas i arbetet med
kompletteringsbudget 2017 och budget 2018.
5. Godkänner Therese Borgs (SD) begäran om att till protokollet få föra
skriftlig protokollsanteckning
Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas grupp lämnar protokollsanteckning, bilaga E Kf § 75/16
____
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§ 76
Fastighetsreglering berörande Mölletofta 1:22 och Övarp 4:3
KS 2016.0670.253

Ärendet
Lennart, Gunilla och Pär Lorentz, nedan kallade Lorentz, önskar förvärva mark för
att tillgodose sitt ökade behov av egenproducerat ekologiskt foder. Lorentz
har sin huvudverksamhet utanför Munka-Ljungby men de äger fastighet Övarp
4:3 som de förvärvade för ca 10 år sedan. Denna fastighet ligger granne med
Mölletofta 1:22, den del som betecknas område 6.
Tekniska utskottet beslutade 2016-04-12, § 15, att uppdrar åt Tekniska förvaltningen
att komplettera med aktuell värdering av området och därefter behandlas ärendet av
Kommunstyrelsens arbetsutskott.
I kommunens översiktsplan är markområdet redovisat som intresseområde för
verksamheter. Lorentz kan tänka sig över tid att omvandla delar av de
fastigheter till verksamhetsområde parallellt som de behåller resterande delar för
odling. Alla kostnader som genereras för utredningar och planläggning av
området faller på Lorentz.
LRF Konsult gjorde ett värdeutlåtande om sannolikt marknadsvärde 2010.
Åkermarken bedömdes ha ett marknadsvärde om 155 000 kr/hektar +/- 15 000
kr och skogsmarken om 90 000 kr/hektar +/- 10 000 kr. Efter påpekande från
tekniska utskottet och närmare kontroll med LRF Konsult finner vi att den högre
delen av prisintervallet är aktuellt marknadsvärde, d.v.s. 170 000 kr/ha åkermark
och 94 000 kr/ha skog. Markområdet omfattar ca 9,2 ha där åkermarken utgör ca
5,4 ha och skogen ca 3,8 ha.
Efter diskussion och förhandling med Lorentz föreslår vi överenskommelse om
fastighetsreglering berörande Övarp 4:3 och Mölletofta 1:22 med en
ersättningssumma om 1 275 000 kr. Lorentz ska betala lantmäteriförrättningen.
Beslutsunderlag
Avtal 2016-06-08, bilaga A Kf § 76/16.
Kartskiss 2016-06-08, bilaga B Kf § 76/16.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-10, § 106.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänner upprättat avtal om fastighetsreglering berörande Övarp 4:3
och Mölletofta 1:22.
_____
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§ 77
Exploatering av detaljplaneområde Elfdalen
KS 2016.0243.231

Ärendet
Avtalet som kommunen har ingått med Acrinova Bostadsutveckling AB, om nybyggnad av 20 lägenheter inom detaljplaneområdet Elfdalen, innebär att tänkt arrendeområde måste försörjas med gata och VA-ledningar.
Utformning av gata och VA-ledningar har tidigare planerats. En entreprenör behöver anlitas och för att snabbt färdigställa nämnda anläggningar ges inte tid för en
normal upphandling av entreprenadtjänst. Vi får därför avropa arbeten av markentreprenör som kommunen har ramavtal med.
I tidigare skrivelse om migrantboende har vi redovisat att kostnader för utbyggnad av
gata, VA-ledningar och belysning beräknas till 2 500 000 kronor. Beloppet är fortfarande aktuellt. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-25, § 93, om
godkännande av kommunens förhyrning och placering av bostäder. 2016-06-15, §
98, beslutade Arbetsutskottet att uppdrar åt Tekniska förvaltningen att bygga gata,
gatubelysning och VA-ledningar som kan försörja mark som omfattas av bygglovsansökan 2016-06-01 från Acrinova.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå 2 500 000 kronor för arbeten enligt beslut, § 98, vilken finansieras genom att ianspråkta beloppen inom de ramar som
Kommunfullmäktige avsatt för upptagande av lån d.v.s. inom kommunens rörelsekapital.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-10, § 107.
Sverigedemokraterna lämnar protokollsanteckning, bilaga Kf § 77/16
Yrkande
Therese Borg (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag och på skriftlig protokollsanteckning. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifallit Kommunstyrelsens förslag och Therese Borgsbegäran om att till protokollet föra skriftlig protokollsanteckning.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anslår 2 500 000 kronor för arbeten enligt Arbetsutskottets beslut 2016-06-15,
§ 98, vilken finansieras genom att ianspråkta beloppen inom de ramar som
Kommunfullmäktige avsatt för upptagande av lån d.v.s. inom kommunens
rörelsekapital.
2. Godkänner Therese Borgs (SD) begäran om att till protokollet få föra
skriftlig protokollsanteckning
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Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas grupp lämnar protokollsanteckning, bilaga Kf § 77/16
____
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Beslutande (fullmäktige
och tjänstgörande ersättare)

Närvaro

Omröstningar
§
Ja

Kerstin Persson (S)

1

Christian Hendlertz (SD)

1

Kenneth Dådring (M)

1

Gunilla Svensson (S)

1

Michael Nemeti (S)

1

Therese Borg (SD)

1

Hans-Bertil Sinclair (M)

1

Jan Wallgren (S)

1

Carl-Axel Wilhelmsson (C)

1

Bert-Inge Karlsson (KD)

1

Åsa Edvardsson (SD)

1

Cecilia Scott (M)

1

Jörgen Bjerknäs (MP)

1

Charlotta Gudmundsson (S)

1

-

(SD)

-

Kent Lodesjö (S)

1

Tonny Svensson (M)

1

Neyssa Lundmark (S)

1

Tommy Cedervall (FP)

1

Rune Persson (S)

1
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§
Ja

§
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1
1
1
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1
1
1
1
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1
1
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-

-
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1
1
1
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Ja
-

-

Nej Ja
-

(SD)

-

Helena Dådring (M)

1

Karin Enqvist (V)

1

Rose-Marie Svensson (S)
Bo Andersson (C)
Christer Johansson (C)

1

Charlotte Eliasson-Anderberg (KD)

1

Jonas Denhammar (SD)
Olle Nilsson (S)
Paul Gustavsson (S)

1

Jesper Hansen (M)

1

Gun Samuelsson (S)

1

1

Niklas Wandegren (SD)

1

avstår

Boris Svensson (S)

1

1

Ingegerd Hagelin (M)

1

Monica Johansson Jarl (S)

1

1

-

-

Mats Waldemarsson (S)

1

1

Johanna Andersson (C)

1

-

-

(SD)

(SD)

1

1

-

Ellinor Varady (M)

1

Cecilia Örnemark (MP)

1

Johan Pettersson (S)

1

Totalt

37

Nej Ja

1
1
1
1
1
avstår
1
1

1

-

1
-

1

1
1
21

11

5 avstår
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Ej tjänstgörande ersättare
Gunnel Grånsten

1

Robert Larsson

1

Ola Persson

1

Lennart Johansson

1

Anders Nilsson

1

Roger Sjunner

1
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