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Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/14 

 § 12 Begäran om utökad kommunal borgen, Habo Bostäder AB 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Habo Bostäder AB:s förpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 244 

450 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Ärendebeskrivning  

Habo Bostäder AB har inkommit med en begäran om utökad kommunal 

borgensram med 10 miljoner kronor. Anledningen är behov av ytterligare 

upplåning i samband med ombyggnad av kvarteret Liljekonvaljen. I 

samband med bokslut för 2015 beslöt kommunfullmäktige att borgens-

summan för Habo Bostäder AB får uppgå till högst 234 450 000 kronor. 

Vid bifall till framställan kommer borgenssumman för Habo Bostäder AB 

att uppgå till högst 244 450 000 kronor.  

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 februari 2017 och föreslår att 

kommunen såsom för egen skuld ingår borgen för Habo Bostäder AB:s 

förpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 244 450 000 kronor, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader (KS 2017-02-07 § 19). 

 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 

Elisabeth Malmborg (SD) säger att innan beslut kan tas om ytterligare 

belåning på 10 miljoner kronor så måste man vara medveten om hur stort 

totalt borgensåtagande Habo Bostäder önskar av Habo kommun. Elisabeth 

Malmborg motsätter sig inte att omkostnaderna för Liljekonvaljen täcks, 

men om det även ska innefatta projektering av Malmgården, som bara ska 

rikta sig till nyanlända, så motsätter hon sig en sådan projektering utifrån 

att grupp inte ska ställas mot grupp. Om det ska byggas ska det vara för 

samtliga kommuninvånare. Elisabeth Malmborg anser att beslutsunderlaget 

är otydligt formulerat angående vad som ska gå till Liljekonvaljen och vad 

som är till andra behov och yrkar därför i första hand på återremiss och i 

andra hand på avslag.   

 

Anders Rickman (L) anser att kommunen ska bevilja borgen åt sina bolag 

så att de kan låna i kommunens namn, även om han blir orolig när projekt 

blir så mycket dyrare än budgeterat.  

 

Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer därför 

proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om 

det ska återremitteras. Han finner att kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.  

 

Omröstning begärs.  
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Forts § 12 

 

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar för att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som röstar för att ärendet 

ska återremitteras röstar nej. Vid omröstningen avges 28 ja-röster och 3 

nej-röster. 3 ledamöter avstår från att svara och två ledamöter är 

frånvarande. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige har således beslutat att 

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.  

 

Ordföranden finner att det återstår två förslag, dels kommunstyrelsens 

förslag och dels Elisabeth Malmborgs avslagsyrkanden. Ordföranden 

ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Habo Bostäder AB 

Ekonomichefen 
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Dnr KS17/19 

 § 13 Gemensamt ägardirektiv, bolagsspecifika ägardirektiv samt 

bolagsordningar för bolag ägda av Habo kommun   

  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till  gemensamt ägardirekt samt 

övriga ägardirektiv och bolagsordningar för bolagen Habo Energi AB, 

Habo bostäder AB och Habo Kraft AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Habo kommun bedriver en relativt betydande och viktig del av sin 

verksamhet i bolagsform. Verksamheten i bolagen är viktig för 

kommunkoncernen för att uppnå Habo kommuns vision ”den hållbara 

kommunen för hela livet”. Det yttersta syftet med bolagen är det samma 

som syftet med att bedriva verksamhet i kommunal förvaltningsform, 

verksamheten ska skapa nytta för Habo kommun och dess medborgare. 

Medborgarna äger bolagen genom Habo kommun och grunden är en väl 

avvägd kombination av samhällsnytta och affärsmässighet med en tydlig 

ägarstyrning i dialog med bolagen.  

 

Bolagen är organ för kommunal verksamhet. Bolagen står i sin verksamhet 

under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige 

beslutade och överlämnade direktiv för verksamheten.  

 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och 

förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, gällande 

ägardirektiv eller av kommunen utfärdade särskilda direktiv samt 

förekommande avtal mellan kommunen och bolagen. 

 

Bolagsordningarna och ägardirektiven har genomgått en större översyn i 

syfte att överensstämma med gällande lagar samt kommunens behov av 

styrning och uppsikt över sina helägda bolag. 

 

Vid eventuell motstridighet mellan det gemensamma ägardirektivet i form 

av företagspolicyn och respektive bolags särskilda ägardirektiv gäller 

bestämmelserna i det särskilda ägardirektivet före bestämmelserna i det 

gemensamma ägardirektivet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att förslag till gemensamt ägardirekt samt 

övriga ägardirektiv och bolagsordningar för bolagen Habo Energi AB, 

Habo bostäder AB samt Habo Kraft AB godkänns (KS 2017-02-07 § 21). 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Gunnar Pettersson (S), Susanne Wahlström (M), Thomas Werthén (M), 

Hans Jarstig (KD), Olle Moln Teike (SD) och Jarl Karlsson (S) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag.    
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Elisabeth Malmborg (SD) anser att det ska föras in i det gemensamma 

ägardirektivet att sekretessärenden ska handläggas av tre personer istället 

för en och yrkar därför på återremiss för ytterligare utredning. 

 

Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer därför 

proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om 

det ska återremitteras. Han finner att kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Därmed återstår bara 

kommunstyrelsens förslag.  

 

---   

 
Beslutet skickas till:  

Habo Energi AB 

Habo Bostäder AB 

Habo Kraft AB 
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Dnr KS16/232 

 § 14 Gemensamt avfallsbolag med Jönköpings och Mullsjö 

kommuner 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

- bildandet av June Avfall och Miljö AB i enlighet med upprättad 

tjänsteskrivelse godkänns.  

- föreslagen aktieägarfördelning i June Avfall och Miljö AB, där 

Habo kommun äger 5 (fem) procent, Mullsjö kommun äger 4 (fyra) 

procent och Jönköpings kommun resterande 91 procent, godkänns 

- föreslagen bolagsordning godkänns. 

- aktiekapitalet i June Avfall och Miljö AB fastställs till 8 miljoner 

kronor. 

- Habo kommun tillskjuter 400 000 kronor för köp av aktier i 

bolaget. 

- förslag till särskilt ägardirektiv för June Avfall och Miljö AB 

fastställs. 

- June Avfall och Miljö AB omfattas av det av kommunfullmäktige i 

Jönköping 2016-06-22 fastställda gemensamma ägardirektivet för 

Jönköpings Rådhus AB-koncernen. Gemensamt ägardirektiv ska 

bekräftas av bolaget vid bolagsstämma. 

- godkänna att Jönköping Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra de 

åtgärder som behövs för att bilda bolaget.  

- den av berörda kommuner sammansatta projektorganisationen ges i 

uppdrag att genomföra de åtgärder som krävs för att förbereda och 

möjliggöra verksamhetsövergången till June Avfall och Miljö AB. 

 

Ärendebeskrivning 

De senaste åren har en grundlig utredning genomförts tillsammans med 

flera kommuner i länet för att utreda om en gemensam avfallshantering kan 

innebära fördelar. Habo kommuns ingång i arbetet har varit att kommunen 

sedan ett flertal år tillbaka har ett miljömål som innebär att matavfall ska 

samlas in separat för att det ska kunna nyttiggöras som biogas eller 

biogödsel.  

 

Utredningsarbetet resulterade i att Habo, Mullsjö och Jönköpings 

kommuner i oktober 2016 tog beslut om att under 2017 bilda ett 

gemensamt aktiebolag för avfallshantering som övertar utförandet av 

avfallsverksamheten i ägarkommunerna från den 1 januari 2018.  

 

I Habo kommun drivs återvinningscentralen i egen regi medan 

avfallshämtning och slamtömning sköts genom entreprenadavtal. Avtalen 

löper ut vid årsskiftet 2017/2018. Huvudmannaskapet för avfallsverksam-

heten och fastställandet av taxa kommer även i framtiden att ligga kvar på 

respektive ägarkommuner. Även ansvaret för sluttäckningen av Sibbabo  
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Forts § 14 

 

kommer att vara ett ansvar för Habo kommun att verkställa och finansiera.  

 

Utförandet av avfallsverksamheten kommer att skötas av June Avfall och 

Miljö AB som blir ett gemensamägt aktiebolag som ägs av Habo kommun 

tillsammans med Jönköping och Mullsjö kommuner.  

 

Bolaget föreslås årligen ta fram förslag på renhållningstaxa som 

överlämnas till ägarkommunerna i enlighet med överenskommen tidplan 

för kommunernas budgetberedning. På motsvarande sätt ska bolaget inför 

revidering av renhållningsordning ta fram förslag som tillställs samtliga 

kommuner. Efter beslut ska förslagen sedan tillställas respektive ägarkom-

muns kommunfullmäktige som beslutar om renhållningsordning samt 

renhållningstaxa för avfallshanteringen. 

  

För att förbereda övertagandet av avfallsverksamheten från ägarkommu-

nerna den 1 januari 2018 bildas bolaget redan under 2017 och verksam-

heten planeras starta i april 2017. Eftersom inga intäkter genereras i bolaget 

2017, får detta konsekvensen att underskott som uppkommer under 2017 

finansieras med hjälp av insatt aktiekapital i bolaget. För att klara finansie-

ringen föreslås att kommunerna utifrån föreslagen ägarandel tillför bolaget 

ett aktiekapital om 8 (åtta) miljoner kronor. Ägarfördelningen innebär att 

Habo tillför 400 000 kronor, Mullsjö 320 000 kronor och Jönköping 

resterande 7 280 000 kronor.  

 

Budgeten i det nya bolaget baseras på att fastighetsnära insamling (FNI) 

införs succesivt i Habo och Mullsjö kommuner under år 2018. Habo 

kommuns anläggningstillgångar kommer per 2018-01-01 att säljas till det 

nya bolaget till bokfört värde och upplupen semester- och pensionsskuld 

för de anställda som går över till det nya bolaget regleras då. Det nya 

bolaget kommer fullt ut att finansieras av de taxor som tas in från 

avfallskollektiven.  

 

Föreslagen aktiefördelning i June Avfall och Miljö AB innebär att Habo 

kommun äger 5 (fem) procent, Mullsjö äger 4 (fyra) procent och 

Jönköpings kommun genom Jönköpings Rådhus AB äger resterande 91 %.  

Bolaget föreslås i bolagsordning ha sju styrelseledamöter där Jönköpings 

kommun innehar fem ledamöter, Habo kommun en ledamot och Mullsjö 

kommun en ledamot. Aktiekapitalet föreslås vara 8 (åtta) miljoner kronor.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till förslaget.  

--- 
 

Beslutet skickas till:  

Jönköpings kommun 

Mullsjö kommun 
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Dnr KS16/ 

 § 15 Val av styrelseledamot till styrelsen för June Avfall och 

Miljö AB 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för resterande delen av mandatperioden 

fram till den 31 december 2018 utse kommunstyrelsens ordförande Gunnar 

Pettersson (S) till ledamot i styrelsen för June Avfall och Miljö AB. 

 

Ärendebeskrivning 

I och med bildandet av bolaget June Avfall och Miljö AB, som ska ägas 

tillsammans med Jönköpings och Mullsjö kommuner, ska Habo kommun 

utse en styrelseledamot till bolagets styrelse.  

 

---  
 

Beslutet skickas till:  

Jönköpings kommun 

Mullsjö kommun 
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Dnr KS16/345 

 § 16 Bäckgatans förskola 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om att Bäckgatans 

förskola ska vara allergianpassad. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF § 82 1993-10-28) ska Bäckgatans 

förskola vara allergianpassad. Efter ett besök av allergikonsult har det 

framkommit att Bäckgatans förskola inte kan leva upp till dagens krav på 

allergianpassning. För att förskolan åter ska bli allergianpassad krävs stora 

åtgärder. Med anledning av detta samt att det finns riktlinjer för 

allergianpassning för samtliga förskolor i kommunen föreslår barn- och 

utbildningsnämnden att beslutet om att Bäckgatans förskola ska vara 

allergianpassad ska upphävas (BU 2016-12-13 § 100, KS 2017-02-07 § 

28). 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Nicklas Gustavsson (S) yrkar bifall till förslaget.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Barn- och utbildningsnämnden 
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Dnr KS16/328 

 § 17 Svar på motion om bevarande av Gröne vägens skola 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Reservationer 

Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.  

 

Ärendebeskrivning 

Morgan Malmborg och Lennart Karlsson, tidigare Sverigedemokraterna, 

har lämnat in en motion om att Gröne vägens skola om möjligt bör bevaras 

och användas som museibyggnad, antingen som den är eller genom att 

fylla byggnaden med utställningar och information om bygden. Motion-

ärerna föreslår även att byggnaden används för information om kommande 

byggnationer och för kommunal information, samt att man undersöker 

möjligheten att förlägga turistbyrå med vandrarhem och café i byggnaden.  

 

Gröne vägens skola är av intresse för många i Habo, och att frågan om dess 

bevarande har behandlats flera gånger. 2016 antogs dock en detaljplan för 

området som inte förbjuder rivning. Ett medborgarförslag kom därefter in 

med förslag om att skolan skulle bevaras för framtiden och att tomten där 

skolan ligger omvandlas till bostäder i tidstypisk stil. Kommunfullmäktige 

beslutade den 29 september 2016 att avslå medborgarförslaget.  

 

I april 2016 lämnade en privatperson in en ansökan om 

byggnadsminnesförklaring av Stationsskolan (senare Gröne vägens skola) 

till länsstyrelsen. I december 2016 beslutade länsstyrelsen att avslå ansökan 

om byggnadsminnesförklaring. Fastigheten ägs av Habo Bostäder AB som 

har för avsikt att riva skolan och bygga bostäder.  

 

Mot bakgrund av att detaljplanen antogs för mindre än ett år sedan, att 

länsstyrelsen har avslagit ansökan om byggnadsminnesförklaring och att 

behovet av bygga hyresrätter i Habo kommun är stort beslutade 

kommunstyrelsen den 7 februari att föreslå att motionen avslås.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Anders Rickman (L) tycker att skolan i sig är värd att bevara, men 

innanmätet kostar för mycket att renovera och därför yrkar han bifall till 

kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.  

 

Thomas Werthén (M), Jarl Karlsson (S), Lars Elwing (M), Åke Lundgren 

(KD), Hans Jarstig (KD) och Joakim Lindblom yrkar också bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

---  
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Dnr KS16/313 

 § 18 Svar på motion om internetdag för seniorer  

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med 

hänvisning till kommunchefens skrivelse.   
 

Ärendebeskrivning 

Joakim Lindblom (SD) inkom den 24 november med en motion angående 

en internetdag för seniorer. Motionären för fram att det finns ett behov av 

att få fler av kommuninvånarna digitalt delaktiga genom att lösa upp knutar 

som hindrar dem från att använda sin dator och mobiltelefon eller från att 

komma ut på internet. Några exempel på områden som motionären för 

fram är hjälp med att ställa in e-post i en mejlklient, byta startsida i sin 

webbläsare, få hjälp med att organisera filer och bilder, få igång 

säkerhetskopiering, installera antivirusprogram m.m.  

 

Kommunchef Jan Sundman skriver 2017-01-02 att motionen tar upp en 

angelägen fråga kring utveckling av kompetens när utvecklingen av 

digitaliseringen går oerhört fort och där många kommuninvånare, säkert 

inte enbart seniorer, känner en stress och svårigheter att kunna hänga med i 

den snabba utvecklingen inom området. Samma förhållande gäller 

dessutom också den kommunala verksamheten i stort där hårda 

prioriteringar får göras för att kunna hänga med i utvecklingen när det 

gäller teknik och kompetensförsörjning inom detta område.  

 

När det gäller möjlighet till kompetenspåfyllnad finns det för den 

intresserade många olika aktörer som erbjuder kurser och studiecirklar i 

samhället. De olika studieförbunden är stora aktörer och många anordnar 

studiecirklar om just grundläggande datakunskap för pensionärer. Även de 

olika pensionärsföreningarna är aktiva och det finns också sammanslut-

ningar som exempelvis Senior Net Sweden där äldre lär äldre om IT.  

 

I Habo finns goda förutsättningar i form av exempelvis Träffpunkten, 

föreningslivet och aktiva studieförbund som kan ta initiativ till olika 

utbildningsinsatser inom området om efterfrågan finns. Om det finns en 

efterfrågan på att den kommunala organisationen på något sätt kan bistå för 

att möjliggöra olika initiativ inom området så är kommunen öppen för en 

dialog kring det. Det är dock mycket tveksamt om själva ansvaret för 

utbildningar av den här karaktären ligger inom den kommunala 

kompetensen. De resurser som finns avsatta måste prioriteras till att 

hantera den kommunala verksamheten i första hand.  

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse 

motionen vara besvarad med hänvisning till kommunchefens skrivelse (KS 

2017-02-07 § 26).  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-02-23  30 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Forts § 18 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Joakim Lindblom tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 
---  

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-02-23  31 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS16/320 

 § 19 Svar på motion om budgetberedningen  

  

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Ärendeskrivning 

Olle Moln Teike (SD) har inkommit med en motion i vilken han skriver att 

Sverigedemokraterna efter oförutsedda händelser har blivit av med sin 

plats i budgetberedningen. Han föreslår därför att även de utsedda 

ersättarna ska få rätt att närvara vid budgetberedningens sammanträden. 

Idag har ersättarna endast närvarorätt om ordinarie ledamot är frånvarande. 

 

Kommunstyrelsen förslår att motionen ska avslås (KS 2017-02-07 § 27). 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Olle Moln Teike tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till 

motionen.  

 

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 

om avslag och dels Olle Moln Teikes förslag om bifall. Ordföranden ställer 

proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige 

beslutar att avslå motionen.  

 

--- 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-02-23  32 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/20 

 § 20 Val av ombud vid bolagsstämma för Habo Energi AB, Habo 

Kraft AB och Habo Bostäder AB 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse 

kommunfullmäktiges ordförande, Thomas Gustafsson, till kommunens 

ombud vid bolagsstämmorna. Till ombudets ersättare utses 

kommunfullmäktiges förste vice ordförande Lars Elwing.  

 

Ärendebeskrivning  

Enligt aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen 

närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett 

ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. 

Fullmakten får gälla högst ett år. 

 

Ett förslag är att utse kommunfullmäktiges ordförande till stämmoombud 

som representerar samtliga aktier som Habo kommun äger i bolagen. 

Direktiven till stämman erhåller stämmoombudet i samband med beslutet 

gällande Habo kommuns årsredovisning. I kommunfullmäktiges beslut om 

årsredovisningen kan det till exempel stå att stämmoombudet får i direktiv 

att bevilja alternativt inte bevilja ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. Bolagsstämmorna bör äga rum efter kommunfullmäktiges 

behandling av årsredovisningarna. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktiges ordförande, Thomas 

Gustafsson, utses till kommunens ombud vid bolagsstämmorna och att 

kommunfullmäktiges förste vice ordförande Lars Elwing utses till 

ombudets ersättare (KS  2017-02-07 § 31). 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Habo Energi AB 

Habo Kraft AB 

Habo Bostäder AB 
  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-02-23  33 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/26 

 § 21 Motion om ensamkommandes ungdomars rätt till skola och 

boende 

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Maria Alsén (L) har lämnat in en motion i vilken hon föreslår att 

ensamkommande ungdomar få bo kvar på sitt HVB-hem eller i sitt 

familjehem under hela sin asylprocess även om de blir uppskrivna i ålder 

och att de även får fortsätta att gå i skolan även om de blir uppskrivna i 

ålder. Se bilaga 2. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Maria Alsén kommenterar motionen och säger att den handlar om att 

kommunen måste stå för någon form av hopp och trygghet för de här 

ungdomarna och att kommunen måste ha ett barnperspektiv på denna 

fråga. När någons ålder skrivs upp av migrationsverket flyttas personen till 

ett vuxenboende, kanske på en helt annan plats i Sverige. De kan ha bott i 

Habo och gått i skolan här i upp till två år, men måste plötsligt flytta. Maria 

Alsén menar också att åldern inte alltid skrivs upp rätt. Hon hoppas på en 

skyndsam hantering av motionen.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-02-23  34 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 1 

Omröstning avseende paragraf nr 12  § 12     

BESLUTANDE  Ja Nej   Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

 

Gunnar Pettersson 

 

S 

 

X 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Werthén  M X          

Lars Davidsson KD - -         

Morgan Malmborg SD  X         

Viveca Rydberg S X          

Lars Elwing M avstår         

Jarl Karlsson   S X          

Susanne Wahlström M X          

Anders Rickman  FP X          

Hans Jarstig  KD X          

Olle Moln Teike SD X          

Fredrik Wärnbring   M X          

Hanna Englund  C X          

Mary Eklund S - -         

Margareta Fick  Christina Källström MP X          

Rolf Westmar M X          

Nicklas Gustavsson   S X          

Marie Lindholm Johan Wållgren KD X          

Lennart Karlsson SD  X         

Nils-Inge Carlsson S X          

Maria Alsén  FP X          

Åke Lundgren KD X          

Niklas Fungbrandt  M X 
         

Ulf Bertills   C X          

Joakim Lindblom SD X          

Kent Bjärkhed   S X          

Lotta Hoffback-Kaljo  Sven-Anders 

Nyström 

M avstår         

Carina Fritzon S X          

Victor Davidsson Karin Hultberg KD X          

Agneta Karlsson  Elisabeth Malmborg  SD  X         

Kerstin Klasson  MP X          

Ewa Wettebring  S X          

Bengt Stensmo M X          

Lars-Åke Johansson S X          

Thomas Gustafsson S X          

                                                   Summa:                                    28 3         

 

      



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-02-23  35 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 2 

 

 

 


