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§ 72

Dnr 2017-078

Ledamöternas frågestund.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd,
styrelsen, utskott eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i
kommunens bolag.
Fråga 1
Solveig Wiberg (SD) frågar omsorgsutskottets vice ordförande Carina
Olsson (C) om ett aktuellt tillsynsärende av Inspektionen för Vård och
Omsorg (IVO) och vad det handlar om?
Carina Olsson (C) svarar att det aktuella ärendet är inom
Äldreomsorgen men ber att få återkomma om vad det exakt handlar
om.
Fråga 2
Solveig Wiberg (SD) frågar omsorgsutskottets vice ordförande Carina
Olsson (C) om det kommer att ske någon kameraövervakning inom
kommunens särskilda boenden och vad den kommer att kosta?
Carina Olsson (C) svarar att en brukare i ett av kommunens särskilda
boende frivilligt medgivit att pröva viss kameraövervakning. Kostnaden
kommer att redovisas vid ett senare tillfälle.
Fråga 3
Solveig Wiberg (SD) frågar omsorgsutskottets vice ordförande Carina
Olsson (C) om det finns en risk för kommunen att få vitesförelägganden
för ej verkställda beslut inom SoL och LSS?
Carina Olsson (C) svarar att om kommunens kostnader är högre än
kostnaden för det gynnande beslutet så kommer kommunen inte att
vitesföreläggas.
Fullmäktiges beslut
Ledamöternas frågestund förklaras för avslutad.
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§ 73

Dnr 2017-337

Delårsrapport per 30 juni 2017 för Nordanstigs kommun.
Ekonomienheten har sammanställt en delårsrapport per 30 juni 2017
för Nordanstigs kommun.
Prognosen på helår visar ett negativt resultat med 6,8 mnkr.
Enhetschef Björn Hylenius föredrar bokslutet för Nordanstigs kommun.
Ordföranden för revisionen Sverker Söderström föredrar
revisionsrapporten för delårsbokslutet.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Fredrik
Pahlberg och kommunstyrelsens utskott att utarbeta en
handlingsplan för att rymma verksamheterna inom tilldelad
budgetram (kommunstyrelsens protokoll § 181/2017).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
delårsbokslut per 30 juni 2017 för Nordanstigs kommun
(kommunstyrelsens protokoll § 181/2017).
Fullmäktiges beslut
Godkänna delårsbokslut per 30 juni 2017 för Nordanstigs kommun.
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§ 74
Skattesats 2018 för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige ska inför varje nytt år fastställa skattesatsen för
Nordanstigs kommun.
Ledningsutskottet har i sitt beredande budgetarbete beräknat
intäkterna utifrån en oförändrad skattesats.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa
skattesatsen för 2018 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill säga
oförändrad (kommunstyrelsens protokoll § 184/2017).
Fullmäktiges beslut
Fastställa skattesatsen för 2018 till 22:51 kronor per skattekrona, det
vill säga oförändrad.

Justerandes signatur
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§ 75

Dnr 2017-178

Budget 2018-2021 för Nordanstigs kommun.
Ekonomienheten har sammanställt majoritetens förslag till budget för
Nordanstigs kommun 2018-2021.
Beslutsunderlag
1. Ekonomienhetens sammanställning av förslag till budget 20182021.
2. Förslag till budget 2018-2021 från moderaterna, liberalerna och
kristdemokraterna.
3. Förslag till budget 2018-2021 från vänsterpartiet.
4. Förslag till budget 2018-2021 från sverigedemokraterna.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 189/2017.
Yrkanden
Monica Olsson (S), med bifall av Stig Eng (C), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Tor Tolander (M) yrkar bifall till moderaterna, liberalerna och
kristdemokraternas budgetförslag.
Ulrika Jonsäll (V), med bifall av Petra Modée (V), yrkar bifall till
vänsterpartiets budgetförslag.
Solveig Wiberg (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas
budgetförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och utse
kommunstyrelsens förslag som huvudförslag.
Ett motförslag ska utses. Ordföranden ställer proposition på Tor
Tolanders, Ulrika Jonsälls och Solveig Wibergs yrkanden och finner
Tor Tolanders yrkande antaget som motförslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag
och Tor Tolanders yrkande och finner kommunstyrelsens förslag
antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej.

Justerandes signatur
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Forts. § 75
Omröstningsresultat
Med 17 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 5 Nej-röster för Tor
Tolanders yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens förslag. Sex
ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Fullmäktiges beslut
1. Anta att beräkningsgrunden för 2018-2021 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal
1 november 2017
1 november 2018
1 november 2019
1 november 2020

9 487 personer
9 478 personer
9 464 personer
9 447 personer

2. Anta fullmäktiges finansiella mål


Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive
intäkter av engångskaraktär ska vara högst 98 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal
fastighetsavgift för vardera åren 2018-2021.



Investeringsvolymen för innevarande år bör lägst motsvara
årets avskrivning. Årets investeringsvolym samt ombudgetering
från föregående år får högst motsvara årets avskrivningar
gånger tre.



Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen.



Likviditeten ska vara lägst 100 procent, d.v.s.
omsättningstillgångarna ska vara högre än de kortfristiga
skulderna.



Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel
och/eller specifika bidrag.



Kommunen ska amortera låneskulden med minst 6 procent per
år.

3. Utöver tilldelning till kommunstyrelsens verksamheter:

Justerandes signatur



1 500 tkr budgeteras 2018-2021 till kommunstyrelsen att
hantera såsom Projektbidrag och Visionsbidrag enligt
beslutade fördelningsdirektiv.



500 tkr budgeteras 2018-2021 till kommunstyrelsens
förfogande.



1 402 tkr budgeteras till omställningskostnader m.m. för 2018.
Utdragsbestyrkande
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Forts. § 75
4. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning
535 672 tkr i nettokostnader för år 2018. Drifts- och
underhållsbidrag inom föreningsbidragen ökas med 500 tkr till
990 tkr.
5. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att fortsätta
uppdraget från Kf § 113/2014. En strukturell förändring framförallt
avseende skola och omsorg 2015-2018 och framöver.
Kommunstyrelsen beslutar att ha en mer långsiktig planering,
politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser
förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader
behövs till och med 2018 med cirka 15 miljoner kronor.
6. Hagebo ska kvarstå som särskilt boende och delar av
Hagängsgården omvandlas till trygghetsboende.
7. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning
555 152 tkr i nettokostnader exklusive ospecificerat
effektiviseringskrav för år 2019.
8. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning
567 496 tkr i nettokostnader exklusive ospecificerat
effektiviseringskrav för år 2020.
9. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning
586 289 tkr i nettokostnader exklusive ospecificerat
effektiviseringskrav för år 2021.
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta åtgärder för de
ospecificerade effektiviseringskrav på 9 814 tkr 2019, 12 014 tkr
2020 samt 16 127 tkr 2021 som finns i budgetförslaget.
11. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt
med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till
dess fullmäktige fattar annat beslut.
12. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2018-2021:
Fullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt
resurstilldelning.
Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål
samt resurser på och mellan verksamheterna.
Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på och
mellan programpunkterna inom respektive verksamhet.
Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurs inom
respektive programpunkt.
Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet.

Justerandes signatur
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13. Anta investeringsutrymme för 2018-2021
2018 20 000 tkr
2019 20 000 tkr
2020 20 000 tkr
2021 20 000 tkr.
Resurser till investeringar inom verksamheten Renhållning kan
tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut
avseende upplåning till kommunfullmäktige.
14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att nästkommande sammanträde
fördela 2018 års investeringsbudget på specifika projekt
preciserade med syfte, tidsplan och investeringskalkyl.
15. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2018-2021.
16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omgående påbörja mål och
budgetarbetet avseende 2019-2022.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 21:45-21:55 för politiska
överläggningar.

Justerandes signatur
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§ 76

Dnr 2017-326

Inköp av mark fastigheterna Stocka 10:1 och 2:10.
Ett av Nordanstigs kommun ansvar är att tillgodose behovet av mark
för framtida utveckling och exploatering. Ett bra exempel på
framförhållning med reservmark är Sörfjärdens utveckling.
Kommunen fick under hösten 2016 erbjudande om förvärv av
rubricerad mark. Nordanstigs kommun har sedan 1970 ett
nyttjanderättsavtal på del av marken för vatten och avloppsledningar
och anläggande av biologiska dammar (infiltrationsdammar). Tyvärr har
området i anslutning till dammarna också använts av obehöriga som
upplag av diverse material.
Beskrivning och värdering är utförd av opartiskt företag Forum
fastighetsekonomi AB med ett antal kontor i Sverige. Området består
37,2 ha produktiv skogsmark, 2,0 ha impediment, 0,7 ha vatten och 4,4
ha övrig mark.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att förvärva
fastigheten Stocka 10:1 och Stocka 2:10 för en köpeskilling med
1 025 tkr enligt bifogat köpeavtal och redovisad beskrivning och
värdering. Köpet finansieras av projektet markinköp 16101 i
investeringsbudgeten (Fredrik Pahlberg och Tord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2017-07-18).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar förvärva
fastigheterna Stocka 10:1 och Stocka 2:10 för en köpeskilling av
1 050 tkr enligt bifogat köpeavtal och redovisad beskrivning och
värdering. Köpet finansieras av projektet markinköp 16101 i
investeringsbudgeten. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
köpehandlingarna (kommunstyrelsens protokoll § 192/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.

Justerandes signatur
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Forts. § 76
Fullmäktiges beslut
1. Förvärva fastigheterna Stocka 10:1 och Stocka 2:10 för en
köpeskilling av 1 050 tkr enligt bifogat köpeavtal och redovisad
beskrivning och värdering.
2. Köpet finansieras av projektet markinköp 16101 i
investeringsbudgeten.
3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

Justerandes signatur
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§ 77

Dnr 2015-323

Detaljplan för Mellanfjärdens camping fastigheten
Mellanfjärden 10:1.
Detaljplanen innebär att planområdet får möjlighet att utöka campingen
för tältande, husvagnar och husbilar. Planen skapar även möjligheten
att bygga ny servicebyggnad och övernattningsstugor i området.
Planen ämnar även trygga Mellanfjärdens kulturmiljö.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
och anta detaljplanen för Mellanfjärdens camping fastighet 10:1.
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna och
anta detaljplanen för Mellanfjärdens camping på fastigheten
Mellanfjärden 10:1 (ledningsutskottets protokoll § 146/2017).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna och
anta detaljplanen för Mellanfjärdens camping på fastigheten
Mellanfjärden 10:1 (kommunstyrelsens protokoll § 194/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Godkänna och anta detaljplanen för Mellanfjärdens camping på
fastigheten Mellanfjärden 10:1.

Justerandes signatur
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§ 78

Dnr 2015-280

Motion om ny budget och redovisningsprincip.
Daniel Arenholm (M) m.fl. har lämnat en motion där de föreslår att
kommunen tillför fullkostnadsmodellen till kommunens ekonomiska
redovisning, att fullkostnadsmodellen ska presenteras parallellt med
blandmodellen i redovisningen, att i finansiella mål (budget) och
redovisning, ange soliditeten inklusive samt exklusive
ansvarsförbindelse samt att soliditeten i redovisning och budget visas i
jämförelse med riksgenomsnittet.
Kommunens ekonomiska redovisning genomförs utifrån de gällande
redovisningsprinciperna för kommunal verksamhet samt utifrån
riktlinjerna enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Rutinerna kring redovisningen av de finansiella målen (budget) och
redovisningen kring soliditeten, inklusive samt exklusive
ansvarsförbindelsen, har nyligen ändrats i enlighet med motionens
förslag.
En ny redovisningslag håller på att utarbetas på riksnivå och kommer
troligen att träda i kraft under 2019. Förslaget är att avvakta den nya
lagen innan fler ändringar i redovisningen genomförs.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår följande som svar på motionen: Rutinerna kring
redovisningen av de finansiella målen (budget) och redovisningen
kring soliditeten, inklusive samt exklusive ansvarsförbindelsen, har
nyligen ändrats i enlighet med motionens förslag. Avvakta tills den
nya redovisningslagen träder ikraft innan fler ändringar i
redovisningen genomförs. Motionen kan därmed anses besvarad
(Fredrik Pahlberg och Eva Engströms tjänsteutlåtande
2017-05-11).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta följande
svar på motionen: Rutinerna kring redovisningen av de finansiella
målen (budget) och redovisningen kring soliditeten, inklusive samt
exklusive ansvarsförbindelsen, har nyligen ändrats i enlighet med
motionens förslag. Avvakta tills den nya redovisningslagen träder
ikraft innan fler ändringar i redovisningen genomförs. Motionen kan
därmed anses besvarad (ledningsutskottets protokoll § 114/2017).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta följande
svar på motionen: Rutinerna kring redovisningen av de finansiella
målen (budget) och redovisningen kring soliditeten, inklusive samt
exklusive ansvarsförbindelsen, har nyligen ändrats i enlighet med
motionens förslag. Avvakta tills den nya redovisningslagen träder
ikraft innan fler ändringar i redovisningen genomförs. Motionen kan
därmed anses besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 201/2017).

Justerandes signatur
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Forts. § 78
Fullmäktiges beslut
Anta följande svar på motionen:
1. Rutinerna kring redovisningen av de finansiella målen (budget) och
redovisningen kring soliditeten, inklusive samt exklusive
ansvarsförbindelsen, har nyligen ändrats i enlighet med motionens
förslag.
Avvakta tills den nya redovisningslagen träder ikraft innan fler
ändringar i redovisningen genomförs.
2. Motionen kan därmed anses besvarad.

Justerandes signatur
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§ 79

Dnr 2015-424

Motion om investering i klimatomställning.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen att ändra kommunens investeringspolicy
så att ägande i samtliga fonder som ägnar sig åt fossila bränslen
avinvesteras, till förmån för investeringar som bidrar till omställningen
till ett hållbart samhälle, att via Sveriges Kommuner och Landsting
verka för att pensionsförsäkringen KPA ska avinvestera sina
placeringar i fossila bolag samt att regelbundet och på ett transparent
sätt redovisa hur arbetet fortgår för att nå totalt fossilbränslefria
investeringar.
Beslutsunderlag
1. Fredrik Pahlberg och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-05-10.
2. Ledningsutskottet protokoll § 115/2017.
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta följande
svar på motionen: Ett förslag till en finanspolicy för kommunens
verksamheter håller på att utarbetas. Policyn ska hantera
kommunens förvaltning av tillgångar och skulder. I detta arbete
kommer motionens intentioner att beaktas men även andra etiska
kriterier. När den nya finanspolicyn är antagen kan kommunen på
ett bättre sätt redovisa hur arbetet fortgår för att nå fossilbränslefria
investeringar. Verksamheten arbetar idag utifrån kriterierna för ett
hållbart samhälle och ekologisk hållbarhet och planerar aktiviteter
för att uppnå förbättringar inom bl.a. förnybar energi. Motionen kan
därmed anses besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 202/2017).
Yrkanden
Petra Modée (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Petra
Modées yrkande och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Fullmäktiges beslut
Anta följande svar på motionen:
1. Ett förslag till en finanspolicy för kommunens verksamheter håller
på att utarbetas. Policyn ska hantera kommunens förvaltning av
tillgångar och skulder. I detta arbete kommer motionens intentioner
att beaktas men även andra etiska kriterier.

Justerandes signatur
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Forts. § 79
När den nya finanspolicyn är antagen kan kommunen på ett bättre
sätt redovisa hur arbetet fortgår för att nå fossilbränslefria
investeringar. Verksamheten arbetar idag utifrån kriterierna för ett
hållbart samhälle och ekologisk hållbarhet och planerar aktiviteter
för att uppnå förbättringar inom bl.a. förnybar energi.
2. Motionen kan därmed anses besvarad.
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§ 80

Dnr 2017-289

Avsägelse från politiskt uppdrag, Natrix Öjemark (C).
Natrix Öjemark (C) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag.
Fullmäktige har godkänt Natrix Öjemarks avsägelse.
Kvar är att välja ny ersättare i kommunstyrelsen samt ny ersättare i
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för återstoden av
mandatperioden 2015-2018.
Beslutsunderlag
Fullmäktige har beslutat godkänna Natrix Öjemarks (C) avsägelse. Hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för centerpartiet för
återstoden av mandatperioden 2015-2018. Välja Stig Eng (C) som ny
ledamot i styrelsen för Fiberstaden AB. Valet avser återstoden av tiden
från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till
kommunfullmäktige förrättas, intill slutet av den ordinarie
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Välja
Per-Åke Kardell (C) som ny ledamot i Godemän Tätort. Valet avser
återstoden av mandatperioden 2015-2018. Ny ersättare i
kommunstyrelsen och ny ersättare i Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde
(fullmäktiges protokoll § 56/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C) föreslår Edvin Östlund-Qvist som ny ersättare i
kommunstyrelsen och ny ersättare i Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Olssons förslag och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Välja Edvin Östlund-Qvist som ny ersättare i kommunstyrelsen och
ny ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
2. Valen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018.
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§ 81

Dnr 2017-086

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är
förvaltningen skyldig att rapportera till kommunfullmäktige när
gynnande beslut enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre
månader. Med gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats.
Förvaltningen lämnar även rapporten om ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för varje kvartal.
Kvartalsrapport 2/2017 gällande socialtjänstlagen, individ- och
familjeomsorg (IFO):
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum?
Svar: JA, sex ärenden rörande kontaktfamilj för person född 2000,
2001, 2002, 2004, 2004 och 2013.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott?
Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj för person född 2004.
Beslutsunderlag
1. Sociala myndighetsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar
godkänna kvartalsrapport 2/2017 till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL individ och
familjeomsorg (IFO) (sociala myndighetsnämndens protokoll
§ 176/2017).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
kvartalsrapport 2/2017 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
gällande icke verkställda beslut enligt SoL individ och familjeomsorg
(IFO) (kommunstyrelsens protokoll § 187/2017).
Fullmäktiges beslut
Godkänna kvartalsrapport 2/2017 till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL individ och
familjeomsorg (IFO).
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§ 82
Delgivning.
Skrivelse från Nordanstigs Bostäder AB ang. fullmäktiges beslut
§ 30/2016, att uppdra till Nordanstigs Bostäder AB att bygga bostäder
för högst 20 mnkr.
Fullmäktiges beslut
Lägga delgivningen till handlingarna.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2017-10-02

LEDAMÖTER

Summa

§ 75
KS TT

TJÄNSTGÖRANDE
ERSÄTTARE
JA

Tor Tolander
Helena Andersson
Daniel Arenholm
Margareta Fredholm
Stig Eng
Pernilla Kardell
Per-Åke Kardell
Carina Olsson
Stefan Bergh
Per-Ola Wadin
Börje Lindblom
Patric Jonsson
Monica Olsson
Anders Engström
Sigbritt Persson
Erik Eriksson Neu
Rikard Fröjdh
Sven-Erik Sjölund
Boerje Bohlin
Åke Bertils
Britt Sjöberg
Stig Jonsson
Jenny Löfman
Anette Nilsson
Petra Modée
Kjell Bergström
Solveig Wiberg
Valter Lööv
Jan-Ola Hall
Sven-Olof Nordh
Daniel Collin

(M)
(M)
(M)
(M)

X
X
X

(C)

X
X
X
X
X
X

(C)
(C)

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

NEJ

ja Ja

Avst

--

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-Victor Gbadegbe

X

X

X
X
X
X
Ola Wigg
X X
X
X
X
X
X
Kent Hammarström X X
Ulrika Jonsäll
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

24

Nej

X
X
X
X

7

Daniel Arenholm närv. from kl.18:30, § 74.
Sven-Olof Nordh närv. tom kl. 19:30, § 74.

Anneli Ödman

Sida 19

X

X

5 17 5

6

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

