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§ 85 
 

Information från kommunrevisionen 
  

Kent Wassdahl vice ordförande för kommunrevisionen informerar om 
revisionens svar till bokslutsprognos. Bland annat om den återkommande 
anmärkningen avseende redovisning av pensionsförpliktelser. 
 
Fullmäktiges- och revisionens ordförande deltar i kvalitetsmässan för att 
diskutera fullmäktiges och revisionens samverkan. Förutom Strömsunds 
kommun deltar även Kronobergs region.    
 
I  Strömsunds finns ett gott samarbete där kommunfullmäktiges presi-
dium bjuds in till revisionens sammanträden.   
_____ 
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§ 86 Dnr 2019.321 041 

 
Investeringsbudget 2020 
 
Investeringsutrymmet för 2020 är beräknat till totalt 25 miljoner kronor 
(inklusive bredband och komponentinvesteringar). Det är också den ram 
som beslutades av fullmäktige i juni 2019. Kommunens likviditet visar en 
sjunkande trend så även på denna nivå av investeringsvolym kommer vi 
behöva extern upplåning.  Det finns stora behov av investeringar i kom-
munens kärnverksamheter. Av den anledningen föreslås i dagsläget en 
restriktiv budget för bredband.  
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 126/2019. 
Kommunstyrelsen § 175/2019. 
 
Yrkande 
 
*Susanne Hansson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Ajournering  
 
Kommunfullmäktige ajournera sig för att få information från Region 
Jämtland Härjedalens representanter. Folkhälsoenkäten redovisas.  
 
Efter redovisningen återupptas förhandlingarna.  
 
Yrkande 
 
*Simon Högberg (M) yrkar att carporten till vård- och socialförvaltningen  
tas bort på grund av att det är en dålig investering.  
 
Proposition  
 
Ordföranden ställer proposition på Simon Högbergs yrkande och avslag 
och finner avslag till yrkandet.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Investeringsbudget för 2020 beslutas enligt förslag. Bilaga  
_____ 
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Investeringsbudget 2020 
 

Beslut/ 
För-
valtn. 
prio 

Objekt Motivering Total 
investe-
ring, tkr 

Förslag 
Budget 
2020, 
tkr 

Förslag 
Budget 
2021, 
tkr 

 Bredband  
(fiber alter-
nativt tråd-
löst)  

Kommunalt 
bredbandsmål  

Årlig 
pott 

(2019: 
15 

Mnkr) 

3 000 Belopp 
kan ju-

steras 

Beslu-
tat i 
KF  

Fastighets-
förvalt-
ningen, inve-
steringspott  

Reinvestering 
/planerat un-
derhåll pga reg-
ler om kompo-
nentavskriv-
ning 

Årlig 
pott 

4 500 Belopp 
kan ju-

steras 

Beslu-
tat i 
KF  

Vatten/av-
lopp, inve-
steringspott 

    -”- Årlig 
pott 

500 Belopp 
kan ju-

steras 
Beslu-
tat i 
KF 

Gatubelägg-
ningar 

Eftersatt Årlig 
pott 

1 000 Belopp 
kan ju-

steras 
TSF6 IT: reserv-

kraft server-
rum. 

IT-säkerhet  250  

TSF 7 Rossöcenter  Renoveringsbe-
hov. Totalt 22 
lägenheter un-
der tre år. 

3 600 1 200 1 200 

TSF10 Seriebyte be-
lysning tätor-
ter. 

Avser Ström-
sund och 
Backe/Rossön. 

 2 000 270 
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Investeringsbudget 2020 
 

Beslut/ 
För-
valtn. 
prio 

Objekt Motivering Total 
investe-
ring, tkr 

Förslag 
Budget 
2020, 
tkr 

Förslag 
Budget 
2021, 
tkr 

FUF1 Byggnads-
ställning, 
Hj.Strömer 
Bygg/anlägg-
ning  

Byggnadsställ-
ning behövs i 
utbildning och 
möjliggör större 
objekt.  

70 70  

BKU1 Bandsåg, 
Vattudals-
skolan 

Bättre säkerhet. 48 48  

BKU2 Bredgårds-
skolan, ljud-
dämpande 
åtg. 

Bättre arbets-
miljö. 

150 150  

BKU3 Bredgårds 
förskola, sta-
ket 

Säker utemiljö. 120 120  

BKU4 Grevåker-
skolan, H-dal 

Åtgärder pga 
ökat antal ele-
ver. 

500 500  

VSF1 Tåsjögården, 
lokalanpass-
ning 

Omklädnings-
rum bl a. ar-
betsmiljökrav. 

400 400  

VSF2 Carport Medel bevilja-
des 2019,ompri-
oriterades till 
Brismarksgår-
den.  

400 400  

 Räddnings-
tjänstlokal 
Hammerdal 

Ombyggnad 
omklädning 

 1 200  
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Investeringsbudget 2020 
 

Beslut/ 
För-
valtn. 
prio 

Objekt Motivering Total 
investe-
ring, tkr 

Förslag 
Budget 
2020, 
tkr 

Förslag 
Budget 
2021, 
tkr 

 Vatten/av-
lopp: 

    

TSF2 Larm, styr, 
övervakning 
vatten/av-
loppsanlägg-
ningar. 

Myndighets-
krav samt ef-
fektivisering.  

Flerå-
rigt pro-

jekt. 

1 500 1 500 

TSF3 Hammerdals 
reningsverk 

Kontrollerad 
bräddning. 
Krav från till-
synsmyndighet. 

 770  

TSF4 Gäddede re-
ningsverk 

Kontrollerad 
bräddning. 
Krav från till-
synsmyndighet. 

 770  

TSF5 Förnyelse 
ledningsnät 

Dokumente-
rade behov. 

 3 600 3 600   

TSF11 Renovering 
av pumpstat-
ioner 

Måste renove-
ras i samband 
med pumpby-
ten. 

 600  

Totalt    22 578  

 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
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§ 87 Dnr 2019.367 041 

 
Bokslutsprognos, inkl delårsrapport, per 31 augusti 2019 

Kommunens resultatprognos för helåret 2019 visar 4,2 miljoner kronor. 
Delårsresultatet per 31 augusti uppgår till 24,3 miljoner kronor. 

Den interna resultatprognosen för alla verksamheterna visar underskott 
med 18,2 miljoner kronor.  

Affärsverksamheterna avfall, vatten och avlopp, gör en prognos om åter-
betalning av tidigare års underuttag med 3,0 miljoner kronor. 

Investeringsprognosen uppgår till 52,6 miljoner kronor, inklusive bred-
band. 

De kommunala bolagen beräknar följande resultatprognos: 
Strömsunds utvecklingsbolag AB  0 miljoner kronor 
Strömsunds hyresbostäder AB 2,5 miljoner kronor 
Jämtlandsvärme AB 1,9 miljoner kronor 
 
Beredning  
  
Kommunstyrelsen § 181/2019. 
 
Yrkande 
 
*Susanne Hansson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Fullmäktige godkänner delårsrapport och bokslutsprognos per 31 au-

gusti 2019 
 

2. Åtgärder för kostnadsminskningar för 2019-2020 fortgår. Verksamhet-
erna verkställer kostnadsminskningar som inte kräver politiska beslut, 
samt skriver fram ärenden till respektive nämnd där det behövs. Detta 
gäller alla verksamheter, oavsett över- eller underskottsprognos, enligt 
tidigare kommunstyrelsebeslut. 

_____ 
Beslut skickas till  
Förvaltningarna 
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§ 88 Dnr 2018.122 812 

 
Medborgarförslag - Ett hälsosamt och klimatsmart förslag är 
att satsa på Cykeltramparna i Strömsund 

Anna Andreé har den 3 april 2018 lämnat in ett medborgarförslag att få 
kommunmedlemmarna att cykla mer även vintertid. Detta genom att 
delta i Cykeltramparna.     
 
Beredning  
  
Kommunstyrelsen § 183/2019. 
 
Yrkande 
 
*Anna Andree (C) yrkar bifall till medborgarförslaget.  
 
*Susanne Hansson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Proposition  
 
Ordföranden ställer proposition på Susanne Hanssons yrkande mot Anna 
Andres yrkande och finner bifall till kommunstyrelsens förslag.   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga 
_____ 
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Yttrande över Medborgarförslag – Cykeltramparna i 
Strömsund. 
 
Ett medborgarförslag angående satsning på cyklister vintertid har 
inlämnats av Anna André. 
 
Förslagsställaren föreslår att satsa på cyklister vintertid. Satsningen 
skulle innefatta ett visst antal deltagare, vinterutrustning för cyklister 
och uppföljning. Målet för satsningen skulle vara att minska bilåk-
ning och istället ta cykeln. 
 
Liknande initiativ har prövats i andra kommuner med gott resultat, 
dock ser inte förutsättningarna riktigt lika ut för oss i Strömsunds 
kommun. 

 Strömsunds kommun har förhållandevis få cykelvägar vilket 
medför att infrastruktur för säker vintercykling saknas i stor 
utsträckning. 

 Cykling under vintersäsongen ökar kraven på effektiv löv-
upptagning, snöröjning och halkbekämpning. 

 Förslaget har, även om syftet är gott, begränsningar i att det i 
stor utsträckning endast gynnar invånare i våra tätorter. 

 
Strömsunds kommun har för närvarande inte för avsikt att starta en 
satsning på vintercykling.  
 
Medborgarförslaget får därmed anses besvarat. 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 89 Dnr 2019.371 001  

 
Förslag förändrad organisation - Verksamhetsövergång 

Strömsunds utvecklingsbolag  
 
Kommundirektören föreslår att näringslivsfrågor överförs från 
Strömsunds utvecklingsbolag och samlas inom framtids- och utvecklings-
förvaltningen från den 1 januari 2020.  
 
Framtids- och utvecklingsförvaltningens mål är redan idag att utveckla 
kommunen och dess medborgare och vara en sammanhållen organisation 
för kommunens satsningar på kompetenshöjning, tillväxt och samhällsut-
veckling. 
 
Genom att kraftsamla resurserna under en gemensam förvaltning kan nä-
ringslivsfrågorna även få en mer naturlig spridning inom hela kommun-
koncernen och även in i kommunstyrelsen.  
 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 136/2019. 
Kommunstyrelsen § 190/2019. 
 
Yrkande 
 
* Simon Högberg (M) yrkar att återremittera ärendet. Analys av en ny or-
ganisation av framtids- och utvecklingsförvaltningen bör göras innan be-
slutet tas. 
 
Proposition  
 
Ordföranden ställer proposition på Simon Högbergs yrkande och om 
ärendet ska avgöras idag och finner bifall till Simons yrkande. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet återremitteras. Analys av en ny organisation av framtids- och ut-
vecklingsförvaltningen bör göras innan beslutet tas.  
____ 
Beslut skickas till  
Kommundirektören  
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§ 90 Dnr 2019.384 001  

 
Förändring av pensionsstiftelsen juridisk person 
 

Kommunen har sedan 2011 en egen pensionsstiftelse för förvaltning av 
kapital för att finansiera del av pensionsskulden. Med anledning av om-
fattande regelförändringar finns behov av att förändra den juridiska per-
sonen för vår kapitalförvaltning. 

 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 142/2019. 
Kommunstyrelsen § 194/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Fullmäktige beslutar att delegera åt styrelsen i Strömsunds kommuns 

pensionsstiftelse att söka inträde i Kommunernas gemensamma pens-
ionsstiftelse, org. nr 802478-2628. 
 

2. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fatta eventuella kom-
pletterande beslut i frågan. 

_____ 
Beslut skickas till  
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 91 Dnr 2019.377 040  

 
Skattesats 2020 
 

Skattesatsen för 2019 är 23:22 per skattekrona.  
 
Rambeslut för budget 2020 är taget den 19 juni 2019 § 59, i fullmäktige 
med en oförändrad skattesats. 

 
Beredning  
  
Arbetsutskottet § 143/2019. 
Kommunstyrelsen § 195/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Skattesatsen för 2020 fastställs till 23:22 per skattekrona. 
_____ 
Beslut skickas till  
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 92  Dnr 2019.393 041  

 
Begäran om tilläggsanslag för barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden begär tilläggsanslag på 8, 135 mil-
joner kronor på grund av ett förväntat underskott.  
 
Beredning  
 
Kommunstyrelsen § 198/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Ansökan om tilläggsanslag avslås.  

 
2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden måste aktivt arbeta med att 

minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje 
budgetuppföljning. 

_____ 
Beslut skickas till  
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

 
 
 
  
 
 
 
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

 

Kommunfullmäktige 2019-11-13  10
  

     

     

Justering (Sign) 

  

§ 93  Dnr 2019.395 041  

 
Begäran om tilläggsanslag för socialnämnden 

Socialnämnden begär tilläggsanslag på 16, 671 miljoner kronor på grund 
av ett förväntat underskott.  
 
Beredning  
 
Kommunstyrelsen § 199/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Ansökan om tilläggsanslag avslås.  

 
2. Socialnämnden måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och 

redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning. 
_____ 
Beslut skickas till  
Socialnämnden 
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§ 94   Dnr 2019.402 041  

 
Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2020, 
plan åren 2021 och 2022 

Kommunens resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys för 2020 
är upprättade efter de beslutsunderlag som låg till grund för fullmäktiges 
rambeslut den 19 juni 2019, § 59 för våra verksamheter.Vår senaste bok-
slutsprognos per augusti 2019 gav ett svagt resultatöverskott med 4 miljo-
ner kronor och visar att vi har ett svårt läge. Vi har därmed en ekonomisk 
obalans med oss in i 2020. 
 
Kommunens egen likviditet har minskat under de senaste åren, varför vi 
behöver finansiera del av kommande investeringar med långfristig upplå-
ning. Behovet för 2020 uppskattas i dagsläget till ca 15 miljoner kronor. 
Eftersom att behovet är okänt före bokslut föreslås kommunfullmäktige 
fastställa en högre upplåningsram som istället kan gälla för en längre pe-
riod. Förslaget är att kommunfullmäktige fastställer en långfristig upplå-
ningsram på 25 miljoner kronor att gälla från och med år 2020. 
 
Arbete pågår med att ta fram nya finansiella mål för år 2020 och framåt. 
Plan åren 2021 och 2022 är därför framtagna efter nu gällande nivåer, och 
kan förändras beroende på nya målformuleringar. 

 
Beredning  
 
Kommunstyrelsen § 202/2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2020, plan åren 

2021 och 2022 fastställs. 
 

2. Långfristig upplåningsram fastställs till 25 miljoner kronor att gälla 
från och med år 2020. 

_____ 
Beslut skickas till  
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 95 Dnr 2019.413 754 
 
Motion - Jämställt försörjningsstöd 
 
Mats Gärd (C) har den 24 oktober 2019 lämnat in en motion om att för-
sörjningsstöd ska betalas ut till båda parterna i ett förhållande om båda 
ansöker om försörjningsstöd.  
 
”Ekonomiskt övertag är effektivt för den som vill utöva makt över sin 
partner. Trots detta är det fortfarande vanligt i många kommuner att 
försörjningsstöd (i vardagstal kallat socialbidrag) till par betalas ut till 
en av parterna. Vem av dem som får pengarna skall paret själva be-
stämma. Detta leder ofta till att kvinnor hamnar i ekonomiskt under-
läge då det framförallt är männen som tar emot pengar.  
 
Våld i nära relationer är en vardag som många kvinnor lever i. Ett sätt 
att minska kvinnors utsatthet och öka möjligheterna för kvinnor att 
lämna destruktiva relationer är att stärka kvinnors ekonomiska själv-
ständighet, och här spelar försörjningsstöd en central roll.  
 
Att få tillgång till sina egna pengar är också viktigt för de kvinnor som 
nyligen kommit till Sverige. Vi vet att det i många kulturer är det man-
nen som ansvarar för ekonomin, ett mönster som enkelt kan fortsätta i 
Sverige om vi inte visar en annan väg. För att stärka nyanlända kvin-
nors position i samhället är det centralt att de har tillgång till egen eko-
nomisk trygghet, därför behövs den här satsningen både för att stärka 
jämställdheten och integrationen.  
 
Att inte ha bestämmanderätt över sin egen ekonomi är något som för-
svårar kvinnans möjligheter att ta makten över sitt eget liv. Som libe-
rala feminister är det centralt för oss i Centerpartiet att öka människors 
frihet, för det krävs det makt över sina egna tillgångar.  

 
Centerpartiet i Strömsund kommun vill därför att försörjningsstöd all-
tid skall betalas ut till båda parter i ett förhållande, i de fall då båda 
parter i ett förhållande ansöker om försörjningsstöd, för att säkerställa 
att båda parter har möjlighet till ekonomisk makt.” 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.   
_____ 
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§ 96 Dnr 2019.376 373 
 
Medborgarförslag -  Avseende solcellsdriven produktion av 
vätgas 
 
Jan-Gunnar Eliasson har den 25 september 2019 lämnat in ett medbor-
garförslag om att utveckla energiförsörjningen via solcellsdrivna vät-
gasanläggningar.   
 
”För att Sverige skall kunna nå de uppsatta klimatmålen samt genom-
föra en avveckling av kärnkraften behöver vi förutom en effektivise-
ring för vatten- och vindkraft även utveckla energiförsörjning via sol-
cellsdrivna vätgasanläggningar. Den producerande vätgasen kan an-
vändas exempelvis för fordon och uppvärmning.  
 
I Strömsunds närområde finns utmärkta möjligheter för vätgaspro-
duktion. Vi har god tillgång på råvarorna el och vatten samt stora 
öppna ytor för uppförande av solcellsanläggningar. Producerad vätgas 
kan användas i en lokal tankstation eller säljas vidare 
 
Jag föreslår att Strömsund kommun via Strömsunds utvecklingsbolag 
får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheter och kostnader samt 
möjliga effekter av medborgarförslaget.” 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  
_____ 
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§ 97 Dnr 2019.445 455 
 
Motion - Sopsortering i kommunens verksamheter 
 
Kerstin Engkvist (C) med flera har den 8 november 2019 lämnat in en 
motion om att tydliga riktlinjer införs om sophantering i samtliga kom-
mens verksamheter och att uppföljning utförs kontinuerligt.  
 
”Det var med en viss bestörtning vi insåg att det inte finns några tyd-
liga riktlinjer för omhändertagande av sopor i kommunens verksam-
heter. Detta är beklämmande med tanke på allt miljöarbete som bed-
rivs och planeras och alla planer och avtal som utarbetas och behand-
las. 
 
Att då inte sopsortera vid kommunens vårdinrättningar, kök, på skolor 
och förskolor är ju löjeväckande. Detta som vi ska lära våra barn från 
tidig ålder! 
 
Enligt kommunens policy är det upp till resp. chef att se till detta, men 
det verkar inte fungera och framför allt inte följas upp. För att vi ska 
ses som en trovärdig miljökommun är detta en enkel och billig åtgärd 
som dessutom borde vara självklar!” 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  
_____ 
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§ 98 
 
Delgivningar  
 
a)   Redovisning av ej besvarade motioner 

 

 Motion om bättre turisminformation i Strömsunds kommun 
 

 Motion - Förskolebrevet på kommunens förskolor 
 

 Motion - Kartlägg narkotikabruk genom mätningar i avloppsvatt-
net 
 

 Motion om solceller på tak 
 

 Motion om Strömsunds camping 
 

b)   Redovisning av ej besvarade medborgarförslag 
 

 Medborgarförslag - Förlängning av trottoaren på Lagmansgatan 
från korsningen Strömsvägen fram till Rotnäset 
 

 Medborgarförslag - Höj temperatur i bassängen i Gäddede 
 

 Medborgarförslag - Inför enprocentregeln för konstnärlig gestalt-
ning av offentliga miljöer 
 

 Medborgarförslag - Gällande barnomsorg i Norråker 
 

 Medborgarförslag - Förslag till Lekpark 
 

c)  Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kom-
munfullmäktiges anslag för oförutsedda behov  

 
 Budget 2019  1 040 000:- 
 Tjänsteperson i beredskap, KF § 8/201   -460 000:- 

Åtgärder på Grevåkerskolan, KF § 36/2019   -125 000:- 
 
 Återstår      455 000:- 
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§ 98 forts.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
_____ 
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Nr Namn  Besl Ej tjg  
1 Göran Bergström (s)   X    

2 Susanne Hansson (s)   X    

3 Elisabeth Lindholm (s)      

4 Lennart Oscarsson (s)  X    

5 Karin Näsmark (s)  X    

6 Lars Andreasson (s)   X    

7 Ardis Lindman (s)      

8 Oscar Hammar (s)  X    

9 Lena Johansson (s)   X    

10 Roger Kristofersson (s)      

11 Sara Edvardsson (s)   X    

12 Roger Sannemo (s)   X    

13 Rebecca Sjöstedt (s)   X    

14 Bertil Johansson (s)   X    

15 Petra Monwell (s)      

16 Lars-Åke Knutsson (s)   X    

17 Peter Frost (v)   X    

18 Kerstin Sjöberg (v)   X    

19 Kerstin Engkvist (c)   X    

20 Mats Gärd (c)  X    

21 Göran Espmark (c)   X    

22 Maritha Granqvist (c)   X    

23 Magnus Svensson (c)   X    

24 Nils-Bengt Nilsson (c)      

25 Eira Roos (c)   X    

26 Simon Högberg (m)   X    

27 Maria Sandberg (m)      

28 Jan Olof Olofsson (m)  X    

29 Lars Eric Bergman (m)  X    

30 Göran Edman (rd)  X    

31 Mona Bjurström (rd )   X    

32 Veronica Berglund (sd)   X    

33 Steve Svensson (sd)   X    

34 Hans Elmbjer (sd)   X    

35 Lars Gustafsson (sd)   X    
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 Ersättare     

      

Nr Namn  Besl Ej tjg  
1 Marie Gabrielsson (s)   X    

2 Bertil Forsmark (s)  X    

3 Angelica Johannesson (s)       

4 Bengt Bergqvist (s)  X     

5 Carina Andersson (s)       

6 Bengt-Åke Persson (s)       

7 Ida Collin (s)  X     

8 Håkan Persson (s)       

9 Lina Bostedt (v)       

10 Kerstin Andersson-Hedström (v)       

11 Annakarin Olsson (c)       

12 Lars Lindberg (c)       

13 Anna Andrée (c)       

14 Hassan Albittar (c)    X   

15 Eva Sjölander (m)       

16 Lisa Nordström (m)       

17 Ronja Mattsson (rd)       

18 Anders Bryntesson (rd)       

19 Christer Norden (sd)       

20 Sven-Ingvar Eriksson (sd)       

 
 
 
 
 
 
 

 
    Protokollsjusterare 
 
 
Ordförande .................................................……… .................................................……… 
                            
       
 
Sekreterare .................................................……… .................................................……… 
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