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Christer Holmgren (M) (ordförande), Jan Sjögren (SD),
Elizabeth Orellana Bravo (V)
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ÄRENDELISTA
§28
§29
§30
§31
§32
§33
§34
§35
§36
§37
§38

Justerandes sign

Kungörelse och dagordning
Interpellation till socialnämndens ordförande - Kommunens insatser för att
stödja brottsoffer när det gäller våld i nära relationer
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Kreativ Arena
Motion - Politiskt mål för Stigamo
Medborgarförslag - Riv huset på Källeliden närmast järnvägen och bygg
lekplats på planen
Medborgarförslag - Ingå ett IOP mellan Vaggeryds kommun och Allservice
industri
Medborgarförslag - Utred nyttan av de avspärrningar som finns i Hoks södra
del efter ombyggnaden till en utfart rondellen Jönköping-Vrigstad
Motion - Ändring av namn Götarps hage till Nestors
Kommunfullmäktiges arbetsordning - revidering
Förslag ombudgetering investeringsbudget - verksamhetslokaler BUN
Slutredovisning VA - utökat verksamhetsområde Bondstorp - ID 9370

Utdragsbestyrkande
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§28

Kungörelse och dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige bekräftar att kungörelse skett i behörig ordning samt godkänner enligt
utfärdad kungörelse angiven dagordning med tillkännagivande av yttranderätten.
_______
Sammanträdet inleds med en information om kommunens nya turistwebb.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§29

Interpellation till socialnämndens ordförande - Kommunens
insatser för att stödja brottsoffer när det gäller våld i nära relationer
(KS 2019/070)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 april 2019.

Sammanfattning
Interpellation har inlämnats till socialnämndens ordförande av Carina Ödebrink (S) angående
kommunens insatser för att stödja brottsoffer när det gäller våld i nära relationer. Följande
frågor ställs i interpellationen:
Hur säkerställs att de kvinnor och barn som utsätts eller bevittnar våld i nära relationer får den
hjälp och stöttning som de har rätt till och behov av?
Hur ser det ut med samverkan mellan regionen och kommunen när det gäller våld i nära
relationer?
Hur ser kontakterna och samarbetet ut med polisen när det gäller våld i nära relationer?
Vad avser du vidta för åtgärder mot bakgrund av det beskrivna i interpellationen?

Paragrafen är justerad
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§30

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Kreativ
Arena (KS 2019/092)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 april 2019.

Sammanfattning
Interpellation har inlämnats till kommunstyrelsens ordförande av Klas Gustavsson (EMP)
angående Kreativ Arena. Motivering till interpellationen; under förra mandatperioden fick vi
information om att kommunen hade ett hyreskontrakt gällande Kreativ Arena på 180 000 kr
per år. Verksamheten inom "Kreativ Arena" hade dock upphört och kommunen betalade för
tomma lokaler.
Följande frågor ställs i interpellationen:
Vilken är historien bakom Kreativ Arena?
Sitter vi fortfarande fast i hyreskontraktet?
Vad är kostnaden hittills alternativt slutnotan för Kreativ Arena?

Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§31

Motion - Politiskt mål för Stigamo (KS 2019/095)
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (EMP) har lämnat in en motion daterad 2019-03-21
med förslag att Vaggeryds kommun antar ett politiskt mål gällande Stigamoprojektet. Målet
ska vara att Stigamoprojektet ska ge minst 10% vinst beräknat på den totala kostnaden.
Exempel: 500 miljoner i investeingskostnad = minst 50 miljoner i överskott.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§32

Medborgarförslag - Riv huset på Källeliden närmast järnvägen och
bygg lekplats på planen (KS 2019/064)
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och
besvarande, som sedan ska delges kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats 2019-02-26 med förslag att det fallfärdiga huset på
Källeliden närmast järnvägen rivs. Bygg lekplats och/eller parkering på planen och gör miljön
lite trevligare.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2019-03-25

9 (24)

§33

Medborgarförslag - Ingå ett IOP mellan Vaggeryds kommun och
Allservice industri (KS 2019/074)
Beslut
Förslaget uppfyller inte kriterierna för medborgarförslag. Ärendet överlämnas därför till
kommunstyrelsen för hantering.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats 2019-03-07 med förslag:
1. Att ingå ett IOP mellan Vaggeryds kommun och Allservice industri i syfte att främja
möbelindustrins kompetensförsörjning.
2. Att stödet i IOP uppgår till ett årligt stöd om 1,5 miljoner kronor med start 2020-03-01.
Utbetalning sker förslagsvis i förskott kvartalsvis.
3. Att om inte förslag enligt punkt 1 och 2 beviljas utreda vad Vaggeryds kommun vill göra
istället för att bistå möbelindustrins behov.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§34

Medborgarförslag - Utred nyttan av de avspärrningar som finns i
Hoks södra del efter ombyggnaden till en utfart rondellen
Jönköping-Vrigstad (KS 2019/090)
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och
besvarande, som sedan ska delges kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats 2019-03-19 med förslag att tillsätta en utredning för att
fastställa om de avspärrningar som finns i Hoks södra del är till nytta efter ombyggnaden till
en utfart rondellen på vägen Jönköping-Vrigstad. Utred om inte hela området borde vara ett
max 30 km område istället.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§35

Motion - Ändring av namn Götarps hage till Nestors (KS 2018/038)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag.

Reservationer
Lennart Karlsson (EMP) och Klas Gustavsson (EMP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut till förmån för Lennart Karlssons förslag.

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion daterad 2018-01-29 med
förslag att kommunfullmäktige beslutar att ändra namn Götarps hage till Nestors. Kultur- och
fritidsnämnden föreslår i beslut 2018-11-21 § 182, avslag på motionen med hänvisning till
Museiföreningens yttrande 2018-11-15. Där anger man bland annat att namnet Götarps hage
är starkt förankrat i historien.

Yrkanden
Lennart Karlsson (EMP) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kenneth Åberg (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att
avslå motionen.

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och
Lennart Karlssons förslag och ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Votering
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Lennart Karlssons förslag
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige beslutar, med 31 Ja-röster mot 8 Nej-röster och 1 ledamot som avstår
från att rösta, att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till
Motionären
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-03-06, § 67
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-02-20 § 29
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-01
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-11-21 § 182
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-03 § 222
Remiss till kommunledningskontoret och kultur- och fritidsnämnden för yttrande över
motionen
Motion angående ändring av namn Götarps hagar till Nestors

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§36

Kommunfullmäktiges arbetsordning - revidering (KS 2019/034)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till omarbetad arbetsordning för
kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt
i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag,
författning eller enligt statlig myndighets beslut. Kommunfullmäktige är kommunens högsta
beslutande organ.
Parlamentariska gruppens beslut KF 2018-06-25 § 106 innebär tillsammans med SKLs
rekommendationer följande ändringar i fullmäktiges arbetsordning:
- Ett sammanträde även i februari
- Fullmäktiges sekreterare ska kunna vara annan än kommundirektören
- Talartid och antal repliker – ska utredas under året, tas ej med i denna arbetsordning
Skillnaden från SKLs rekommendationer i korthet:
- Allmänhetens frågestund är kvar 46 §
- Upphörande av uppdraget (5 §) är tillagt enligt SKL rek.
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.

Expedieras till
Ekonomienheten
Kanslienheten
Personalenheten

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-03-06, § 60
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-02-20 § 23
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-13
Kommunfullmäktiges arbetsordning till KSAU 2019-02-20
Arbetsordning för kommunfullmäktige - godkänd av kommunfullmäktige 2016-01-25,
§ 008

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§37

Förslag ombudgetering investeringsbudget - verksamhetslokaler
BUN (KS 2019/061)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 30 mnkr av avsatta medel om 60 mnkr under
kommunstyrelsen projekt ”Ny skola Vaggeryd centralort” år 2020 för att finansiera
nyinvestering ”Götafors skola F-3”. Medlen för Götafors skola F-3 fördelas 1 mnkr 2019 och
resterande 29 mnkr år 2020. Projektet och dess budget om 30 mnkr föreslås samtidigt flyttas
från kommunstyrelsens ansvar till teknisk nämnd. Inriktningen är att den äldsta delen ska
bevaras exteriört, på nuvarande plats. Projektet ska samrådas med KS under projektering med
inriktning att karaktären ska bevaras.
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 3 mnkr från Kommunstyrelsens
investeringsprojekt ”Påspengar, renoveringsarbete förskolor och skolor enligt lokalplan BUN”
år 2022 till nytt projekt ”Tillagningskök Hjortsjöskolans kök” 2019. Projektet och dess budget
om 3 mnkr föreslås samtidigt budgeteras under teknisk nämnd.
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 9 mnkr från kommunstyrelsens
investeringsprojekt ”Påspengar, renoveringsarbete förskolor och skolor enligt lokalplan BUN”
med 2 mnkr år 2022 och med 5 mnkr år 2021 och med 2 mnkr år 2020 till nytt projekt
”Övningsbyggnad Hjortsjöskolan – trä och syslöjd” 2019. Projektet och dess budget om 9
mnkr föreslås samtidigt flyttas från kommunstyrelsen till teknisk nämnd.
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera investeringsprojekt ”Träskolan på
Hjortsjöområdet” om 6 mnkr år 2019 till 2020. Projektet och dess budget om 6 mnkr föreslås
samtidigt flyttas från kommunstyrelsen till teknisk nämnd.

Reservationer
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till
förmån för Jan-Olof Svedbergs förslag.

Sammanfattning
Antalet elever i Vaggeryds kommun har ökat under de senaste åren och idag råder brist på
lokalutrymmen i verksamheten. Platsbristen märks mest på mellanstadiet och i tätorterna, där
klasstorlekarna har blivit alldeles för stora. Barn- och utbildningsnämnden har antagit en

Justerandes sign
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lokalförsörjningsplan som ger stöd för prioriteringar inom ramen för den årliga budgeten.
Under höstens budgetarbete blev delar av investeringsprojekt kopplat till skolans lokalplan
färdigberedda politiskt. Beslut togs att successivt, i takt med att underlag tas fram och bereds,
ta ställning till projekten och dess finansiering. Arbetet ska i allt väsentligt fångas inom ramen
för Strategisk plan och budget 2020-2022 samt programbudgetarbetet för 2020 eftersom
styckevisa ärenden inte är ett effektivt sätt att jobba med budget. Några projekt behöver
emellertid tas upp för ställningstagande under perioderna mellan budgetbesluten.
Projekten som lyfts fram i detta ärende har sin utgångspunkt i barn- och utbildningsnämndens
lokalförsörjningsplan.
Sent under våren ändrades inriktning avseende ny skola i Vaggeryd centralort. Förslaget blev
att istället för att bygga en ny skola F-6 på Västra strand området ändra inriktning och
utveckla ”Götafors skola F-3” initialt under mandatperioden och senare under
mandatperioden ta ställning till ”Ny skola Fridhem F-3”. Det nya vägvalet kunde inte hanteras
så snabbt inom ramen för budgethandlingens tidsplan och den politiskt nödvändiga
beredningsprocessen i november utan fick skjutas framåt och istället lyftas som enskilt ärende
efter årsskiftet.
De tjänstemän som jobbar med att se effektivitet i genomförandet har tydligt lyft behovet av
att de olika projekten kommer i en väl genomtänkt ordning så att behoven löses samtidigt som
kostnader för ersättningslokaler minimeras.
Projekt Götafors skola
Den första ombudgeteringen avser att finansiera behovet av lokaler i Vaggeryds tätort.
Projektet innebär en byggnation av Götafors skola och en projektbudget om 30 mnkr. (Se
finansiering i beslutet). I närområdet finns i programbudget redan beslut hos teknisk nämnd
att bygga till Slättens förskola motsvarande två nya förskoleavdelningar med
personalutrymmen plus tillagningskök för 11,4 mnkr, vilket är ett första steg för att på sikt
renodla verksamheten på Götafors till skola till F-3.
Investeringsutgift 30 mnkr.
Årlig uppskattad driftskostnad:
- 1,5 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 30 år.
- 0,7 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0,3 mnkr Lokalvård/städkostnad.
Summa: 2,5 mnkr i ökade driftskostnader
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Projekt Hjortsjöskolans kök/matsal
Hjortsjöskolans matsal har redan idag överskridit sin maxkapacitet och en viss utbyggnation
av matsalen behöver genomföras. Hjortsjöskolan kök behöver också uppdateras till
tillagningskök. Projektet beräknas till 3 mnkr. (se finansiering i beslutet).
Investeringsutgift 3 mnkr.
Årlig uppskattad driftskostnad:
- 0,2 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 20 år.
- 0 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0 mnkr Lokalvård/städkostnad.
Summa: 0,2 mnkr i ökade driftskostnader
Projekt Hjortsjöskolans övningsbyggnad
Idag är det slöjdundervisning i både Träskolan och Övningsbyggnaden. Detta är en
tungarbetad och sårbar organisation. Bägge byggnaderna är i behov av renovering.
Övningsbyggnaden bör ha slöjd i bägge planen och Träskolan används till musiksal samt
lektioner/fritidshem. Träskolan som idag är budgeterad till 6 mnkr 2019 under KS och detta
projekt ”Hjortsjöskolans övningsbyggnad” bör göras i samma fas men där övningsbyggnaden
behöver startas först för att kunna evakuera elever och minska behovet och därmed kostnaden
för ersättningslokaler. Projektet ”Hjortsjöskolans övningsbyggnad” syftar till att samla de
estetiska ämnena till en byggnad på området. Förutom de arbetsmiljöåtgärder som återfinns i
projektet skall lokalerna iordningsställas för ett mer modernt genomförande av slöjd, teknik
och bildämnet i en Makers space inspirerad miljö. Medel om 9 mnkr till detta projekt föreslås
tas från de så kallade ”Påspengar” som avsattes för skolans verksamhetslokaler för
mandatperioden. (se finansiering i beslutet ovan).
Investeringsutgift 9 mnkr.
Årlig uppskattad driftskostnad:
- 0,6 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 20 år.
- 0 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0 mnkr Lokalvård/städkostnad.
Summa: 0,6 mnkr i ökade driftskostnader
Projekt – Träskolan (på Hjortsjöområdet)
Projektet behöver flyttas över från kommunstyrelsen till teknisk nämnd för verkställighet. På
så sätt skapas förutsättningar för förvaltningen att planera pågående projekt så effektivt som
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möjligt, tillfälliga lokaler för elever, lägre kostnader för ersättningslokaler.
Investeringsutgift 6 mnkr
Årlig uppskattad driftskostnad:
- 0,3 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 30 år.
- 0 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0 mnkr Lokalvård/städkostnad.
Summa: 0,3 mnkr i ökade driftskostnader
Ovan projekt behöver finansieras inom ramen för budgetprocessen våren 2020 med sikte på
budgetåret 2021 med ungefär enligt tidiga beräkningar 2,5 + 0,2 + 0,6 + 0,3 = 3,6 mnkr.
Samtliga ovan projekt föreslås vid bifall flyttas över från Kommunstyrelsens ansvar till
Teknisk nämnd för verkställighet.

Yrkanden
Gert Jonsson (M), Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S), Jenny Larsen (KD) och Roger
Ödebrink(S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att första stycket i beslutet får följande formulering:
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 30 mnkr av avsatta medel om 60 mnkr under
kommunstyrelsen projekt ”Ny skola Vaggeryd centralort” år 2020 för att finansiera
nyinvestering ”Götafors skola F-3”. Medlen för Götafors skola F-3 fördelas 1 mnkr 2019 och
resterande 29 mnkr år 2020. Projektet och dess budget om 30 mnkr föreslås samtidigt flyttas
från kommunstyrelsens ansvar till teknisk nämnd.
Vidare föreslår Jan-Olof Svedberg att sista stycket i kommunstyrelsens förslag om
investeringsprojektet Träskolan på Hjortsjöskolan utgår.

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och JanOlof Svedbergs förslag, och ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.

Votering
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2019-03-25

19 (24)

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Jan-Olof Svedbergs förslag
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2.
Kommunfullmäktige beslutar, med 34 Ja-röster mot 6 Nej-röster, att bifalla kommunstyrelens
förslag.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Teknisk nämnd
Kommundirektör
Ekonomichef
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, teknisk förvaltning
Fastighetschef, teknisk förvaltning

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-03-06, § 63
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-25

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2019-03-25
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§38

Slutredovisning VA - utökat verksamhetsområde Bondstorp - ID
9370 (KS 2013/185)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet VA utökat verksamhetsområde
Bondstorp med ID-nummer 9370.

Sammanfattning
Länsstyrelsen gav kommunen förläggande om inrättande av kommunalt VAverksamhetsområde med färdigställande till den 31 december 2015. Funktionaliteten för
avloppsförsörjning inträdde inom utsatt tidsgräns. Markintrångsersättningar utifrån
genomförda förrättningar har dragit ut på tiden, vilket föranlett en fördröjning av
slutredovisningen av projektet. Resultatet -61 tkr innebär ett budgetöverskridande på drygt
1%. Projektet har varit mer betungande inom markersättning och installation än vad som
förutsattes i planeringen. Ekonomienheten har granskat slutredovisningen och godkänt den.

Expedieras till
Tekniska nämnden
Ekonomienheten

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 201-03-06, § 69
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-02-20 § 34
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-07
Tekniska nämndens beslut §012 Slutredovisning VA - utökat verksamhetsområde
Bondstorp -ID 9370

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Voteringslista
Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25

21 (24)

Voteringslista: §35
Ärende: Motion - Ändring av namn Götarps hage till Nestors, KS 2018/038
Voteringslist(or)
Omröstning 1
Ledamot
Gert Jonsson (M), ledamot
Gunilla Otterberg (M), ledamot
Allan Ragnarsson (M), ledamot
Britt Johansson (M), ledamot
Jörgen Johansson (C), ledamot
Anna-Maria Toftgård (C), ledamot
Pelle Philip (C), ledamot
Ulf Abrahamsson (C), ledamot
Ida Philip (C), ledamot
Atcha Adinda (L), ledamot
Ewa Magnusson (L), ledamot
Thomas Axelsson (KD), ledamot
Jenny Larsen (KD), ledamot
Maritha Bengtsson (KD), vice ordförande
Christer Sandén (KD), ledamot
Sofia Isaksson (KD), ledamot
Kenth Williamsson (S), ledamot
Annelie Borgström (S), ledamot
Roger Ödebrink (S), ledamot
Carina Ödebrink (S), ledamot
Marijo Corkovic (S), ledamot
Christina Karlsson (S), ledamot
Nadira Kilim (S), ledamot
Tuula Ingner (S), ledamot
Kenneth Åberg (S), ledamot
Anna Karin Slunge (S), ledamot
Robert Alkemark (S), 2:e vice ordförande
Stig-Göran Hultsbo (MP), ledamot
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot
Claes Nord (SD), ledamot
Niklas Oskarsson (SD), ledamot
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot
Lennart Karlsson (EMP), ledamot
Klas Gustavsson (EMP), ledamot
Werner Andersson (M), ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X

Avstår

Voteringslista
Mötesdatum

Kommunfullmäktige

Malin Gustavsson (L), ersättare
Patrick Åhlin (SD), ersättare
Christer Holmgren (M), ordförande
Jan Sjögren (SD), ledamot
Elizabeth Orellana Bravo (V), ledamot
Resultat

2019-03-25

22 (24)
X
X
X
X
31

8

X
1

Voteringslista
Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25

23 (24)

Voteringslista: §37
Ärende: Förslag ombudgetering investeringsbudget - verksamhetslokaler BUN, KS 2019/061
Voteringslist(or)
Omröstning 2
Ledamot
Gert Jonsson (M), ledamot
Gunilla Otterberg (M), ledamot
Allan Ragnarsson (M), ledamot
Britt Johansson (M), ledamot
Jörgen Johansson (C), ledamot
Anna-Maria Toftgård (C), ledamot
Pelle Philip (C), ledamot
Ulf Abrahamsson (C), ledamot
Ida Philip (C), ledamot
Atcha Adinda (L), ledamot
Ewa Magnusson (L), ledamot
Thomas Axelsson (KD), ledamot
Jenny Larsen (KD), ledamot
Maritha Bengtsson (KD), vice ordförande
Christer Sandén (KD), ledamot
Sofia Isaksson (KD), ledamot
Kenth Williamsson (S), ledamot
Annelie Borgström (S), ledamot
Roger Ödebrink (S), ledamot
Carina Ödebrink (S), ledamot
Marijo Corkovic (S), ledamot
Christina Karlsson (S), ledamot
Nadira Kilim (S), ledamot
Tuula Ingner (S), ledamot
Kenneth Åberg (S), ledamot
Anna Karin Slunge (S), ledamot
Robert Alkemark (S), 2:e vice ordförande
Stig-Göran Hultsbo (MP), ledamot
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot
Claes Nord (SD), ledamot
Niklas Oskarsson (SD), ledamot
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot
Lennart Karlsson (EMP), ledamot
Klas Gustavsson (EMP), ledamot
Werner Andersson (M), ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X

Avstår

Voteringslista
Mötesdatum

Kommunfullmäktige

Malin Gustavsson (L), ersättare
Patrick Åhlin (SD), ersättare
Christer Holmgren (M), ordförande
Jan Sjögren (SD), ledamot
Elizabeth Orellana Bravo (V), ledamot
Resultat

2019-03-25

24 (24)
X
X
X
X
X
34

6

0

