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§ 13

Dnr 17/2012

Interpellation om samarbetsavtal inom Nordanstigs Utveckling.
Stefan Haglund (FP) och Ove Wallberg (FP) har ställt en interpellation
till kommunstyrelsens ordförande med frågor kring samarbetsavtal
mellan Nordanstigs kommun och Nordanstigs företagarförening.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S)
svarar Stig Eng (C) på interpellationen.
Fullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad och ordföranden förklarar
interpellationsdebatten för avslutad.
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§ 14

Dnr 457/2010

Taxa för kontroll av vissa receptfria läkemedel samt för tillsyn av
försäljning av folköl och tobak.
Kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun tog 2006-12-18 beslut om
tillsynsavgifter enligt alkohol och tobakslagen.
Sedan dess har kommunen tillförts nya ålägganden enligt dessa lagar.
Alkohol- och tobakslagen ger möjlighet att ta ut avgifter som täcker
kommunens kostnader för tillämpning av dessa lagar. I den nya
tobakslagen som trädde i kraft 2010-08-01 trycks ännu mer på
kommunens tillsynsskyldighet.
Nordanstigs kommun har idag enligt beslut i fullmäktige
(§ 81/200612-18) en tillsynstaxa på 2 000 kr/år per produkt för folköl
och tobak.
2009-09-01 trädde lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i
kraft och ersatte då lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel, som
därmed upphörde. Kommunen ska enligt Läkemedelsverkets
vägledning göra regelbundna kontrollbesök hos de handlare som säljer
receptfria läkemedel.
Nordanstigs kommun har idag ingen tillsynstaxa för försäljning av
receptfria läkemedel.
Omsorgs- och lärandenämnden ansvarar sedan tidigare för tillsyn av
de näringsidkare som säljer folköl och tobaksvaror. Då de
näringsidkare som säljer receptfria läkemedel i regel också säljer folköl
och/eller tobaksvaror bör tillsynsavgifterna för de olika produkterna
samordnas.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår taxa för kontroll av vissa
receptfria läkemedel samt för tillsyn av folköl och tobak (omsorgsoch lärandenämndens protokoll § 5/2012).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar ana förslag till taxor
för kontroll av vissa receptfria läkemedel samt för tillsyn av folköl
och tobak enligt förslag daterat 2012-01-06. Samtliga taxor räknas
upp årligen enligt index (arbetsutskottets protokoll § 24/2012).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslag till till taxor
för kontroll av vissa receptfria läkemedel samt för tillsyn av folköl
och tobak enligt förslag daterat 2012-01-06. Samtliga taxor räknas
upp årligen enligt index (kommunstyrelsens protokoll § 52/2012).
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Forts. § 14
Fullmäktiges beslut
Anta förslag till taxor för kontroll av vissa receptfria läkemedel samt för
tillsyn av folköl och tobak enligt förslag daterat 2012-01-06.
Samtliga taxor räknas upp årligen enligt index.
Förslag till taxa för kontroll av vissa receptfria läkemedel samt för tillsyn av folköl och
tobak
Försäljning av produkt

Nuvarande avgift
kr/år

Folköl
Tobaksvaror
Receptfria läkemedel
Folköl och tobaksvaror
Folköl eller tobaksvaror och receptfria läkemedel
Folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel
Tobaksvaror för innehavare av serveringstillstånd
Försäljning av folköl och/eller tobak vid enstaka tillfällen

2 000
2 000
-------------------

Förslag till ny avgift
kr/år*

1 200
1 200
1 200
1 800
2 000
2 600
800
800

*Förslaget på nya taxor för Nordanstigs kommun är de samma som är antagna i social- och
fritidsnämnden i Hudiksvalls kommun 2011-05-05.
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§ 15

Dnr 58/2012

Fastighetsreglering mellan Ilsbo Östanå 3:58 och Ilsbo
Annexhemman 1:3.
Hans-Erik Löf, ägare till fastigheten Ilsbo Annexhemman 1:3 ansöker
om att få förvärva mark i anslutning till befintlig tomt. Enligt
stadsarkitekten motverkar inte förvärvet syftet med detaljplanen.
Det område som kommunen föreslås avyttra genom fastighetsreglering
medför ingen ytterligare byggrätt för Ilsbo Annexhemman 1:3.
Kommunchef Tommy Staaf lämnar en rapport om värdet av skogen på
det aktuella markområdet.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att bifogat förslag till
fastighetsreglering godkänns (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande
2012-01-05).
2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att inför
kommunstyrelsens sammanträde redovisa värdet av skogen på det
aktuella markområdet (arbetsutskottets protokoll § 18/2012).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja genom
fastighetsreglering del av Östanå 3:58 till Hans Erik Arne Löf.
Fastställa köpesumman till 32 000 kronor. Godkänna upprättat avtal
om fastighetsreglering. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
handlingarna (arbetsutskottets protokoll § 18/2012).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar sälja genom
fastighetsreglering del av Östanå 3:58 till Hans Erik Arne Löf.
Fastställa köpesumman till 32 000 kronor. Godkänna upprättat avtal
om fastighetsreglering. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
handlingarna (kommunstyrelsens protokoll § 28/2012).
Fullmäktiges beslut
1. Sälja genom fastighetsreglering del av Östanå 3:58 till Hans Erik
Arne Löf.
2. Fastställa köpesumman till 32 000 kronor.
3. Godkänna upprättat avtal om fastighetsreglering.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.
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§ 16

Dnr 57/2012

Fastighetsreglering mellan Mellanfjärden 14:25 och
Mellanfjärden 18:3.
Brita Forsberg, ägare till fastigheten Mellanfjärden 18:3 ansöker om att
få förvärva mark i anslutning till befintlig tomt. Då området är
detaljplanerat möter en försäljning av 418 m2 inte något hinder.
Stig Eng (C) redovisar innebörden av punkten 7 i köpeavtalet.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Brita Forsberg får köpa del
av Mellanfjärden 14:25 enligt bifogat avtalsförslag och karta daterad
2011-11-23 (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2011-12-15).
2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att inför
kommunstyrelsens sammanträde (arbetsutskottets protokoll
§ 17/2012).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja genom
fastighetsreglering del av Mellanfjärden 14:25 till Brita Forsberg.
Fastställa köpesumman till 33 440 kronor. Godkänna upprättat avtal
om fastighetsreglering. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
handlingarna (arbetsutskottets protokoll § 17/2012).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar sälja genom
fastighetsreglering del av Mellanfjärden 14:25 till Brita Forsberg.
Fastställa köpesumman till 33 440 kronor. Godkänna upprättat avtal
om fastighetsreglering. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
handlingarna (kommunstyrelsens protokoll § 29/2012).
Fullmäktiges beslut
1. Sälja genom fastighetsreglering del av Mellanfjärden 14:25 till Brita
Forsberg.
2. Fastställa köpesumman till 33 440 kronor.
3. Godkänna upprättat avtal om fastighetsreglering.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.
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§ 17

Dnr 81/2010

Försäljning av fastigheten Vade 14:1 i Bergsjö, Älvviks gamla
skola.
Omsorgs- och lärandenämnden har i flera år bedrivit verksamhet i
Älvviks gamla skola i Bergsjö. Nämnden har även utfört
fastighetsskötsel, drift och underhåll fram till 31december 2009.
Kommunstyrelsen har beslutat uppdra till samhällsbyggnadskontoret
att sälja Älvviks gamla skola, del av fastigheten Vade 14:1.
Arbetsutskottet har beslutat att uppdra till förvaltningen att omgående
sälja Älvviks gamla skola. Försäljningen ska ske med öppen
anbudsgivning.
Skrivelser från Anders Tellin och Ulf Sundblad delas ut till fullmäktiges
ledamöter för information.
Beslutsunderlag
1. Handläggare Thord Wannberg föreslår att del av fastigheten Vade
14:1 säljes till Per Anders Tellin enligt avgivet bud med 160 tkr
(Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2012-03-06).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar Sälja del av Vade
14:1 till Per Anders Tellin, Bergsjö. Fastställa köpesumman till
160 tkr. Godkänna upprättat köpeavtal. Uppdra till firmatecknarna
att underteckna köpehandlingarna (kommunstyrelsens protokoll
§ 62/2012).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Sälja del av Vade 14:1 till Per Anders Tellin, Bergsjö.
2. Fastställa köpesumman till 160 tkr.
3. Godkänna upprättat köpeavtal.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.
Ajournering
Sammanträdes ajourneras mellan kl. 18:35-18:55 för politiska
överläggningar.
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§ 18

Dnr 377/2011

Grafisk profil i Nordanstigs kommun.
En arbetsgrupp har tillsats med uppdraget att genomföra en total
översyn av kommunens grafiska profil och kommunikation i kommunen
för ett enhetligt utseende i all kommunikation med användarmanualer
och mallar.
Projektets mål är att utarbeta tydliga regler och anvisningar för hur vår
grafiska profil ska användas i vår kommunikation med medborgare,
leverantörer, besökare, kunder och företagare, d.v.s. i kommunens alla
kontakter.
Reglerna ska vara kända och lätta att använda för samtliga behöriga
användare inom samtliga verksamheter.
Beslutsunderlag
1. Arbetsgruppen för Grafisk profil föreslår att arbetsutskottet föreslår
fullmäktige att anta förslag till ny grafisk profil.
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till ny grafisk
profil för Nordanstigs kommun (arbetsutskottets protokoll
§ 148/2011).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslag till ny grafisk
profil för Nordanstigs kommun med tillägget att användningen av
frasen ”Här förverkligar du dina livsdrömmar” ska ingå i den grafiska
profilen. Reglerna ska visa hur frasen får användas
(kommunstyrelsens protokoll § 276/2011).
4. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för komplettering av
handlingarna (fullmäktiges protokoll § 106/2011).
5. Kommunsekreterare Eva Engström föreslår att fullmäktige beslutar
anta förslag till Grafisk profil i Nordanstigs kommun. Ändringar av
kommunlogotyp och typografi ska alltid beslutas av fullmäktige.
Uppdra till kommunstyrelsen att vid behov besluta om ändringar av
språk och trycksaker enligt upprättad handbok (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2012-01-19).
6. Kommunstyrelsen förslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
Grafisk profil i Nordanstigs kommun. Ändringar av kommunlogotyp
och typografi ska alltid beslutas av fullmäktige. Uppdra till
kommunstyrelsen att vid behov besluta om ändringar av språk och
trycksaker enligt upprättad handbok (kommunstyrelsens protokoll
§ 12/2012).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Forts. § 18

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Anta förslag till Grafisk profil i Nordanstigs kommun.
2. Ändringar av kommunlogotyp och typografi ska alltid beslutas av
fullmäktige.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att vid behov besluta om ändringar av
språk och trycksaker enligt upprättad handbok.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL10 (17)
2012-03-26

§ 19

Dnr 74/2011

Motion om medborgarförslag.
Jan-Ola Hall (SD) och Aina Lööw (SD) har lämnat en motion där de
föreslår att medborgarförslag införs.
Avsikten är att ge kommunens medborgare större möjligheter att
påverka utvecklingen i kommunen.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktiges presidium föreslår att motionen avslås med följande
motivering:
Flera kommuner i Sverige har sedan länge infört möjligheten att
lämna medborgarförslag. Flera kommuner har också de senaste
åren upphört med den möjligheten.
Motivet har varit att de förslag som lämnats, i stort sett har varit av
verksamhetskaraktär, d.v.s. ärenden som inte har den dignitet som
normalt behandlas av ett kommunfullmäktige. En konsekvens som
många kommuner har sett är att fullmäktiges sammanträden
övergår till att behandla ärenden som normalt beslutas på
nämndsnivå eller till och med tjänstemannanivå (Stig Jonsson m.fl.
yttrande 2012-01-27).
2. Arbetsutskottets protokoll § 30/2012.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 54/2012.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Ola Hall (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Jan-Ola Halls
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Avslå motionen med följande motivering:
Flera kommuner i Sverige har sedan länge infört möjligheten att
lämna medborgarförslag. Flera kommuner har också de senaste
åren upphört med den möjligheten.
Motivet har varit att de förslag som lämnats, i stort sett har varit av
verksamhetskaraktär, d.v.s. ärenden som inte har den dignitet som
normalt behandlas av ett kommunfullmäktige. En konsekvens som
många kommuner har sett är att fullmäktiges sammanträden
övergår till att behandla ärenden som normalt beslutas på
nämndsnivå eller till och med tjänstemannanivå.
2. Motionen är därmed besvarad.
Justerandes signatur
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§ 20

Dnr 78/2011

Motion om närvarorätt vid nämndssammanträden.
Jan-Ola Hall (SD) och Aina Lööw (SD) har lämnat en motion där de
föreslår att minst en representant från varje parti som är representerat i
fullmäktige får närvara vid sammanträden i nämnder och
kommunstyrelsen. De anser att detta skulle bredda demokratin och ge
likvärdiga förutsättningar för bättre diskussioner i fullmäktige.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktiges presidium föreslår att motionen avslås med följande
motivering:
Nämnderna och kommunstyrelsen är valda av fullmäktige, så kallat
indirekt folkvalda. Valen har skett i enlighet med de demokratiska
regler som gäller för kommuner.
Fullmäktige har inte meddelat att de vill öppna nämndernas och
kommunstyrelsens sammanträden för övriga partier eller allmänhet.
Däremot finns ett stöd till varje parti som inte innehar
kommunalrådspost – partiföreträdarstödet. Avsikten med
partiföreträdarstödet är att ge samtliga partier i fullmäktige möjlighet
att aktivt följa den kommunala verksamheten (Stig Jonsson m.fl.
yttrande 2012-01-27).
2. Arbetsutskottets protokoll § 31/2012.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 55/2012.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Ola Hall (SD) yrkar bifall till motionen.
Charlotte Klötz (FP) yrkar att fullmäktige beviljar närvarorätt, s.k.
insynsplats, på kommunstyrelsens sammanträden för samtliga partier
som finns representerade i kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden utser Stig Engs yrkande om bifall till kommunstyrelsen
förslag som huvudförslag.
Ordföranden ska därefter utse ett motförslag och ställer proposition på
Jan-Ola Halls och Charlotte Klötz yrkanden och finner Charlotte Klötz
yrkande antaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag
och Charlotte Klötz yrkande och finner kommunstyrelsens förslag
antaget.
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Forts. § 20
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Charlotte Klötz yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 17 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot tolv Nej-röster för
Charlotte Klötz yrkande beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens
förslag. Två ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Fullmäktiges beslut
1. Avslå motionen med följande motivering:
Nämnderna och kommunstyrelsen är valda av fullmäktige, så kallat
indirekt folkvalda. Valen har skett i enlighet med de demokratiska
regler som gäller för kommuner.
Fullmäktige har inte meddelat att de vill öppna nämndernas och
kommunstyrelsens sammanträden för övriga partier eller allmänhet.
Däremot finns ett stöd till varje parti som inte innehar
kommunalrådspost – partiföreträdarstödet. Avsikten med
partiföreträdarstödet är att ge samtliga partier i fullmäktige möjlighet
att aktivt följa den kommunala verksamheten.
2. Motionen är därmed besvarad.
Reservation
Jörgen Myhrman (V), Ove Wallberg (FP), Charlotte Klötz (FP), Stefan
Haglund (FP), Mona Mikaelsson-Törnblom (FP), Emmeli Jonsson (C),
Kajsa Gladh (M), Anneli Åkerlund (M), Karl-Gustaf Kjellin (M), Maria
Karström (KD), Jan-Ola Hall (SD) och Aina Lööv (SD) reserverar sig
mot beslutet.
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§ 21

Dnr 63/2012

Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Anne-Maij Falk (S) har avsagt sig alla sina politisk uppdrag.
Fullmäktige ska välja ny ersättare i kommunstyrelsen och ny ersättare i
utbildnings- och kulturnämnden för återstoden av mandatperioden
2011-2014.
Historik
Fullmäktige beslutar godkänna Anne-Maij Falks avsägelse samt hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för socialdemokraterna för
återstoden av mandatperioden 2011-2014. Val av ersättare i
kommunstyrelsen och ersättare i utbildnings- och kulturnämnden
behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde (fullmäktiges protokoll
§ 9/2012).
Yrkanden
Katarina Bylin (S) yrkar Anders Blank (S) som ny ersättare i
kommunstyrelsen och Christina Söderbäck (S) som ny ersättare i
utbildnings- och kulturnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Katarina Bylins yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Välja Anders Blank (S) som ny ersättare i kommunstyrelsen.
2. Välja Christina Söderbäck (S) som ny ersättare i utbildnings- och
kulturnämnden.
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden 2011-2014.
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§ 22

Dnr 44/2012

Redovisning av ej genomförda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL) för 4:a kvartalet 2011 till fullmäktige enligt följande:
Rapport till Socialstyrelsen för 4:e kvartalet 2011 gällande SoL IFO
(individ- och familjeomsorg):
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja = två ärenden.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
Rapport till Socialstyrelsen för 4:e kvartalet 2011 gällande SoL och
LSS, för äldreomsorg och omsorger om personer med
funktionsnedsättning:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja = ett ärende gällande SoL äldreomsorg.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden beslutar delge kommunfullmäktige
kvartalsrapporterna för 2011-04 gällande ej verkställda beslut
avseende SoL IFO och SoL och LSS, för äldreomsorg och
omsorger om personer med funktionsnedsättning (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 9/2012).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisning av ej
genomförda beslut enligt Socialtjänstlagen (arbetsutskottets
protokoll § 32/2012).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner redovisning av
ej genomförda beslut enligt Socialtjänstlagen (kommunstyrelsens
protokoll § 57/2012).
Fullmäktiges beslut
Godkänna redovisning av ej genomförda beslut enligt
Socialtjänstlagen.
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§ 23
Interpellation om fullmäktiges beslut att köpa Bergsjögården.
Stefan Haglund (FP) och Ove Wallberg (FP) har inkommit med en
interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Monica
Olsson (S). Interpellationen innehåller flera frågor bl.a. kring beslutet att
köpa Bergsjögården, beslutsunderlag samt om skötsel av fastigheten.
Fullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde.
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§ 24
Information om Alpina SM-tävlingar i Hassela.
Monica Olsson (S) informerar kring arrangemanget vid de alpina SMtävlingarna i Hassela 30 mars – 1 april 2012.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2012-03-26

LEDAMÖTER

Kajsa Gladh
Sten-Olof Kardell
Karl-Gustaf Kjellin
Stig Eng
Yvonne Kardell
Sven-Åke Eriksson
Anders Broberg
Barbro Högström-Larsson
Hans-Åke Bergman
Tomas von Wachenfeldt
Ove Wallberg
Charlotte Klötz
Stefan Haglund
Mona Mikaelsson Törnblom

Maria Karström
Monica Olsson
Katarina Bylin
Sven-Erik Sjölund
Anne-Maij Falk
Bengt-Ola Olsson
Boerje Bohlin
Jennie Löfman
Åke Bertils
Stig Jonsson
Gun Forssell Spång
Dick Lindkvist
Petra Modée
Jörgen Myrman
Kjell Bergström
Jan-Ola Hall
Aina Lööv

Summa

TJÄNSTGÖRANDE
ERSÄTTARE
(M)
(M)
(M)

JA
X

NEJ
X

JA
Annelie Åkerlund

§ 20
Ks
JA

X

CK
NEJ
X

JA

NEJ

AVSTÅR

JA

X

X

X

(C)

X

X

(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(MP)
(SD)
(SD)

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Jäv § 12.

X
X

Emmeli Jonsson

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

Deltar inte i beslutet i § 12.

X

X

X
X

Sigbritt Persson

X

X

Anders Engström

X

X
X

X
X

Jäv § 12.

X

Jäv § 12.

X
X

Dan Larsson

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26

AVSTÅR

5

5

17

12

2

Sida 17

NEJ

AVSTÅR

JA

NEJ

AVSTÅR

