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§ 62  

Kallelse och kungörelse 
 
 

Beslut  
Kallelse och kungörelse godkänns.  

Sammanfattning   
Sammanträdet anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 7 juni 2021. Kallelsen 
skickades till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 7 juni 2021. 
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§ 63  

Översiktsplan - Mönsterås kommun  
Diarienummer: 2020/114 
 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Filippa Andersson och Lina Kumlin från WSP genomför en avslutande workshop med 
kommunfullmäktiges ledamöter med syftet att få fram vision och prioriterade målområden i 
arbetet med ny översiktsplan för Mönsterås kommun. 
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§ 64  

Detaljplan Korpemåla 1:139  
Diarienummer: 2020/52 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Korpemåla 1: 139.  

Sammanfattning   
Planområdet är beläget vid Kalmarsund i kommunens sydöstra del, cirka 1 kilometer från 
kommungränsen till Kalmar kommun och 8 kilometer sydöst om Ålem. Planområdet är en del 
av Korpemåla, beläget i dess sydöstra del och omfattar cirka 1,5 ha. Planens syfte är att 
möjliggöra för en verksamhet att samlas på en lokal genom att möjliggöra för vinterförvaring 
av båtar i anslutning till småbåtshamnen. Planförslaget ändrar bestämmelsen i gällande 
detaljplan från att båtupplag ej är tillåtet till att båtupplag tillåts inom vissa områden. 
Planförslaget möjliggör för uppförandet av en byggnad för båtupplag.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-06-01 § 64 att kommunfullmäktige bör anta detaljplan för 
Korpemåla 1:139. 

Dagens sammanträde  
Planarkitekt Frida Emtorp redogör för ärendet.  

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-06-01 § 64 
KS 2020/52 Planhandlingar 
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§ 65  

Budget 2022, Ekonomisk flerårsplan 2023–2024  
Diarienummer: 2021/96 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige antar Budget 2022 med ekonomisk flerårsplan för 2023–2024. 

Sammanfattning   
Enligt kommunallagen ska alla kommuner upprätta en budget för kommande kalenderår 
(budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret. Av planen ska det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den 
ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. 

Budgeten ska innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, 
både för verksamheten och för ekonomin. Vidare ska budgeten innehålla en plan för 
ekonomin för en 3-årsperiod där budgetåret är periodens första år. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-06-01 § 65 att kommunfullmäktige bör anta Budget 2022 
med ekonomisk flerårsplan för 2023–2024.  

Dagens sammanträde  
Ekonomichef Sara Johansson redogör för kommunstyrelsens budgetförslag.  

Oppositionsråd Robert Rapakko (S) redogör för Socialdemokraternas budgetförslag.  

Anders Johansson (C), Jacqueline Doohan (C), Maria Robertsson (C), Håkan Spärlin (C), 
Madeleine Rosenqvist (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), Torbjörn Uddén (L), Britt-Marie 
Domeij (M) och Leonard Niklasson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Robert Rapakko (S), Anne Blomqvist (S), Lejla Radovic (S) och Renée Solstad (S) yrkar bifall till 
Socialdemokraternas budgetförslag.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  

Votering begärs.  

Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ”ja”. Den som röstar för 
Socialdemokraternas förslag röstar ”nej”.  

Med 31 röster mot 15 har kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-06-01 § 65 
KS 2021/96 Budget 2022, ekonomisk flerårsplan 2023-2024  
KS 2021/96 Socialdemokraternas budgetförslag 
KS 2021/96 Protokoll MBL-förhandling budget 2022 
KS 2021/96 Protokollsbilagor MBL-förhandling budget 2022 
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§ 66  

Revisorernas budget 2022 
Diarienummer: 2021/96 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige tilldelar lekmannarevisorerna en budgetram om 860 000 kronor för år 
2022, vilket innebär oförändrade budgetramar.  

Sammanfattning   
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2019 beslutades att öka lekmannarevisorernas 
budgetramar med 180 000 kronor vilket gav dem en rambudget om 860 000 kronor. Ramen 
infattar tre djupgranskningar av kommunens verksamhet årligen. Vid samma möte 
beslutades att ramökningen skulle inkludera en återställning av utbildningsmedel om 20 000 
kronor.  

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunfullmäktiges presidium 2021-05-24
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§ 67  

Delårsrapport 2021-04-30  
Diarienummer: 2021/136 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

Att godkänna upprättad delårsrapport  

Att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppmanas att kraftfullt fortsätta driva 
pågående effektiviseringsarbete samt inkomma till kommunstyrelsen med ytterligare 
besparingsförslag senast 2021-08-10 för att eliminera prognostiserat underskott. 
Besparingsförslagen skall kompletteras med konsekvensanalys.  

Att särskilda uppföljningar ska göras av de nämnder som prognostiserar underskott. 
Redovisning ska ske till kommunstyrelsen.  

Att effekterna av tidigare beslutade besparingsåtgärder regelbundet ska rapporteras till 
kommunstyrelsen.  

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjliga omprioriteringar och 
kostnadsbesparande åtgärder för eventuell överföring mellan nämnder/förvaltningar.  

Sammanfattning   
Delårsrapporten har som syfte att belysa den ekonomiska situationen i Mönsterås kommun. 
Rapporten ska ge en indikation på om budgeterat resultat och antagna mål kommer att 
uppnås under året. Avseende det ekonomiska resultatet lämnas dels ett utfall för årets första 
fyra månader och dels en prognos för helåret.  

Prognosen för helåret uppgår till ett positivt resultat på +0,6 miljoner kronor. Nämnderna 
prognostiserar tillsammans ett årsresultat som innebär en negativ budgetavvikelse på -26,1 
miljoner kronor. Det är framförallt ökande behov samt ökade kostnader för sjukfrånvaro som 
är anledningen till den stora prognostiserade avvikelsen.  

Prognosen för årets investeringar är att 103,1 miljoner kronor av hela den antagna 
investeringsbudgeten på 115,3 miljoner kronor kommer att genomföras. Det vill säga cirka 
89% av total budget.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-06-01 § 66 att kommunfullmäktige bör godkänna upprättad 
delårsrapport  

Att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppmanas att kraftfullt fortsätta driva 
pågående effektiviseringsarbete samt inkomma till kommunstyrelsen med ytterligare 
besparingsförslag senast 2021-08-10 för att eliminera prognostiserat underskott. 
Besparingsförslagen skall kompletteras med konsekvensanalys.  

Att särskilda uppföljningar ska göras av de nämnder som prognostiserar underskott. 
Redovisning ska ske till kommunstyrelsen.  

Att effekterna av tidigare beslutade besparingsåtgärder regelbundet ska rapporteras till 
kommunstyrelsen.  

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjliga omprioriteringar och 
kostnadsbesparande åtgärder för eventuell överföring mellan nämnder/förvaltningar. 
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Dagens sammanträde  
Ekonomichef Sara Johansson redogör för delårsrapporten.  

Anders Johansson (C), Jacqueline Doohan (C), Robert Rapakko (S) och Erik Jonsson (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-06-01 § 66 
KS 2021/136 Delårsrapport 2020-04-30 
KS 2021/136 Redovisning av uppdrag 
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§ 68  

Motion - Gång- och cykelväg Mönsterås - Oknö  
Diarienummer: 2020/119 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med nedanstående yttrande och tilldelar 
tekniska förvaltningen uppdraget att utreda möjligheten till statlig finansiering av gång- och 
cykelväg Mönsterås – Oknö. 

Sammanfattning   
I motion inskickad av Ulrica Widesdotter (S) med flera föreslås att det byggs en gång- och 
cykelväg som förbinder centrala Mönsterås via Långåsen med Oknö, att delar av befintlig 
gång- och cykelväg till Oknö som fått ny beläggning asfalteras om.  

Yttrande  
När prioriteringar ska göras mellan olika gång- och cykelsträckor bör bland annat följande tas 
i beaktning: befolkning längs sträckan, om det är en skolväg, vilka målpunkter som finns samt 
vilken trafiksituation som råder på befintlig sträcka i nuläget. Denna sträcka har diskuterats 
länge och ett genomförande skulle skapa trafiksäkra och miljövänliga 
kommunikationsmöjligheter mellan två tätbebyggda områden i kommunen. Det är en kvalité 
att det blir en sammanhållen separerad gång- och cykelsträcka från Mönsterås centrum till 
Oknö.   

Tekniska förvaltningen delar motionens goda avsikt att det ska kännas tryggt att ta sig till och 
från kommunens målpunkter med cykel. Sträckan mellan befintlig gång- och cykelväg från 
Oknö till centrala Mönsterås längs Långåsen är ca 1200 meter. Långåsen är en statlig väg och 
ansvaret att finansiera GC-vägen bör i första hand åligga Trafikverket.  

Kostnad för detta projekt bedöms till 2 500 000 kr. Föreslagen gång- och cykelväg bedöms 
innebära en driftkostnad med ca 21 000 kr/år. 

Avseende ny beläggning på befintlig gång- och cykelväg bör detta kunna lösas inom 
förvaltningens befintliga budgetram för asfaltering inom de närmaste åren. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-06-01 § 68 att kommunfullmäktige bör anse motionen 
besvarad och tilldela tekniska förvaltningen i uppdraget att utreda möjligheten till statlig 
finansiering av gång- och cykelväg Mönsterås – Oknö.  

Dagens sammanträde  
Ulrica Widesdotter (S) yrkar bifall till motionen.  

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Ulrica Widesdotters (S) förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-06-01 § 68  
KS 2020/119 Motion 
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§ 69  

Rapportering av icke verkställda beslut 2021, kvartal 1 
Diarienummer: 2021/132 
 

Beslut  
Rapporteringen av icke verkställda beslut 2021 kvartal 1 läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
Totalt rapporteras åtta beslut. Ett beslut med avbrott i verkställigheten är avslutat av annan 
anledning utan att åter verkställas. Det finns två beslut med avbrott i verkställigheten som 
har verkställts igen. Därmed finns ett beslut som ännu inte är verkställt samt fyra beslut med 
avbrott i verkställigheten.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-06-01 § 75 att kommunfullmäktige bör lägga rapporteringen 
av icke verkställda beslut 2021 kvartal 1 till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-06-01 § 75 
KS 2021/132 Rapportering av icke verkställda beslut 2021, kvartal 1 
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§ 70  

Samordningsförbundet i Kalmar län - Årsredovisning 2020  
Diarienummer: 2021/130 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet i Kalmar läns årsredovisningen och 
beviljar styrelsen ansvarsfrihet.  

Agnetha Landberg (C), Madeleine Rosenqvist (KD) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) anmäler 
jäv och deltar inte i handläggning och beslut.  

Sammanfattning   
Samtliga förbundsmedlemmar i Samordningsförbundet i Kalmar län skall var för sig pröva 
frågan om årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-06-01 § 74 att kommunfullmäktige bör godkänna 
Samordningsförbundet i Kalmar läns årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-06-01 § 74 
KS 2021/130 Brev till medlemmarna  
KS 2021/130 Årsredovisning 2020 med bilagor  
KS 2021/130 Granskningsrapport Samordningsförbundet  
KS 2021/130 Revisionsberättelse Samordningsförbundet
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§ 71  

För kännedom: Medborgarförslag - Vägavspärrningar Oknö 
Diarienummer: 2020/120 
 

Beslut  
Medborgarförslaget och yttrandet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Mårten Edlund föreslås att Mönsterås kommun sätter upp 
vägspärrar på Stenskärsvägen, Oknö.  

Yttrande 
Under 2013 renoverades grusvägarna på Oknö och kommunen beslutade att förbjuda 
genomfart på tre långa genomfartsvägar på Storön. Detta resulterade i fysiska avstängningar 
och tre stycken bommar uppfördes med anliggande vändplatser för att bilar skulle kunna 
vända vid bommen. En av vägarna som spärrades av är Stenskärsvägen. De andra två vägarna 
är Rörskärsvägen och Sångarvägen. Avsikten med att avstängningarna var att minska trafiken 
på grusvägarna inne på ön och styra över trafiken till den asfalterade Oknövägen som går 
runt ön. Syftet var att få mindre trafik, mindre buller, mindre damm, trafiksäkrare förbi 
bostadshusen och stugområdet. Grusvägarna är numera asfalterade vilket innebär att damm 
inte längre bedöms utgöra ett problem. 

Tekniska förvaltningens uppfattning är det råder en jämn balans mellan för och emot 
avspärrningarna på Oknö och att det därmed inte finns en övervägande opinion mot att de 
finns. Den större Oknövägen är mer anpassad för en högre trafikmängd, den är bredare och 
det är ett större avstånd mellan vägbana och bebyggelse. Om avspärrningen skulle hävas, 
förutspås fler fordon på de mindre vägarna. Detta skulle medföra en sämre trafiksituation för 
boende på Oknö. 

Då medborgarförslaget har aktualiserat frågan om vägspärrningarna har Tekniska 
förvaltningen inför detta yttrande utrett om vägavspärrningarna är lokaliserade på rätt plats. 
Bedömningen är att avspärrningen på Stenskärsvägen är korrekt placerad, men att 
vägavspärrningen på Rörskärsvägen bör flytta söderut. Vägavspärrningen på Sångarvägen bör 
i detta läge vara kvar, men kan i ett senare skede bli föremål för ytterligare analys vilket kan 
resultera i att den då tas bort. Genom att flytta avspärrningen söderut på Rörskärsvägen blir 
det en bättre balans på antalet fastigheter som får trafik förbi sina tomter. Det blir också 
kortare väg för ett antal fastigheter till Oknövägen. Se bilaga 1. Ett av skälen för 
vägavspärrningarna 2013 var att damm orsakade problem på grusvägarna när bilar körde 
förbi bostadshusen. Då lokalgatorna numera är asfalterade bör detta inte längre utgöra ett 
problem. Eventuell ytterligare skyltning enligt medborgarförslaget bör övervägas, men ingå i 
prioriteringen inom befintlig budgetram. 

Beslutsunderlag  
KS 2021-06-01 § 69   
KS 2020/120 Medborgarförslag 
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§ 72  

För kännedom: Medborgarförslag - Ålemskrysset vid E22 
Diarienummer: 2021/3 
 

Beslut  
Medborgarförslaget och yttrandet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Patabygdens Samhällsförening föreslås att Mönsterås 
kommun och Region Kalmar kontaktar Trafikverket och begär att Trafikverket utreder 
förutsättningarna såväl anläggningsmässigt som ekonomiskt att utföra olika planskilda 
korsningsalternativ i det så kallade Ålemskrysset vid E22 i Ålem. 

Yttrande  
Angående vägplanen har Mönsterås kommun genom hela processen önskat samma lösning 
som Patabygden, en planskild korsning. I alla tre remissvar kommunen lämnat framgår detta. 
Men då Trafikverket tydligt deklarerat att en planskild korsning inte ses som ett alternativ 
inom en överskådlig framtid har kommunen ställt sig positiv till de trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder som Trafikverket istället föreslår i Ålemkrysset. På sikt önskar kommunen dock en 
planskild korsning för fordonstrafik. 

I projektet har ett medfinansieringsavtal tecknats mellan Mönsterås kommun och 
Trafikverket som innebär att Mönsterås kommun medfinansierar en gång- och cykeltunnel 
under E22.  

I och med att vägplanen nu är fastställd ser Mönsterås kommun fram emot att den 
genomförs så att trafiksäkerheten höjs i korsningen.   

Beslutsunderlag  
KS 2021-06-01 § 70 
KS 2021/3 Medborgarförslag 

15



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2021-06-14 

§ 73  

För kännedom: Medborgarförslag - Minnessten veteraner 
Diarienummer: 2021/12 
 

Beslut  
Medborgarförslaget och yttrandet läggs till handlingarna.   
 
Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Conny Johansson föreslås att kommunen uppför en 
minnessten för att hedra veteraner som har tjänstgjort vid internationella insatser i världen.  

 
Yttrande  
Under senare år har ett flertal minnesmärken rests i olika delar av Sverige till minne av 
svenskar i FN-tjänst. Bland dessa är Stockholm, Kungsängen, Halmstad, Borås, Eksjö, 
Östersund, Boden, Arvidsjaur och Luleå. I länet är det hittills Oskarshamn och Kalmar.  
Trots att det inte primärt en kommunal angelägenhet att visa erkänsla till personer som gjort 
utlandstjänst inom försvarsmakten är det ett betydande erkännande och minne för de som 
tjänstgjort.  
 
Myndighetschefen och Överbefälhavaren har det övergripande ansvaret för detta men ett 
flertal kommuner har ställt sig positiva att stå för en minnessten.  
Mönsterås kommun kan därför ställa sig positiva till medborgarförslaget och hitta en lämplig 
plats. Dock lämnas inte någon tidsangivelse när detta sker, utan utförs när lämplig plats 
iordningställs 

  
Beslutsunderlag  
KS 2021-06-01 § 71 
KS 2021/12 Medborgarförslag  
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2021-06-14 

§ 74  

Motion - Bänkar och papperskorgar Oknö  
Diarienummer: 2021/160 
 

Beslut  
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Christer Olsson (SD) föreslås att det sätts upp fler bänkar, 
papperskorgar och hundlatriner i området längst ut på Oknö.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/160 Motion 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2021-06-14 

§ 75  

Motion - Stockar vid hopptornet på Oknö  
Diarienummer: 2021/161 
 

Beslut  
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Christer Olsson (SD) föreslås att kommunen lägger ut stockar i vattnet 
runt hopptornet på Oknö för att hindra båtar från att komma fram till hopptornet.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/161 Motion 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2021-06-14 

§ 76  

Motion - Gatlysen mellan Mönsterås och Tålebo  
Diarienummer: 2021/162 
 

Beslut  
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Christer Olsson föreslås att kommunen sätter upp belysning längst 
cykelvägen mellan Mönsterås och Tålebo 

Beslutsunderlag  
KS 2021/162 Motion 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2021-06-14 

§ 77  

Motion - Farthinder och fartkamera i Blomstermåla   
Diarienummer: 2021/163 
 

Beslut  
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Christer Olsson (SD) föreslås att farthinder sätts upp på utvalda sträckor 
på vägen mellan Blomstermåla och Mönsterås samt vid Krungårsskolan. Han förslår även att 
det sätts upp kamera för övervakning av bilarnas hastighet på vägen mellan Blomstermåla 
och Mönsterås.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/163 Motion 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2021-06-14 

§ 78  

Valärende  
Diarienummer: 2018/158 
 

Beslut  
Sven-Erik Svensson (SD) väljs till ersättare i socialnämnden.  

Gabriella Gallardo (SD) väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2021-06-14 

§ 79  

Nästa möte 
 
 

Beslut  
Nästa möte med kommunfullmäktige äger rum den 20 september 2021 klockan 18:30. 
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NÄRVAROLISTA 
 

Vid Mönsterås kommunfullmäktiges sammanträde 
  

 Närvarande Omröstning § 65 Omröstning  
Ledamöter: Ja Nej Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Anders Johansson (C) X  X      
Robert Rapakko (S) X   X     
Ann Petersson (C) X  X      
Leonard Niklasson (SD) X  X      
Renée Solstad (S) X   X     
Roland Åkesson (C) X  X      
Lars Johansson (S) X   X     
Carina Holmberg Olofsson (C) X  X      
Anni Juhl Nielsen (SD) X  X      
Lejla Radovic (S) X   X     
Jacqueline Doohan (C) X  X      
Curt Rune Roos (M) X  X      
Jimmy Persson (C) X  X      
Anne Blomqvist (S) X   X     

Kent Sandholm (SD) X  X      
Magnus Gustafsson (C) X  X      
Martin Nilsson (S)  X       
Madeleine Rosenqvist (KD) X  X      
Katarina Johansson (C) X  X      
Heléne Carlsson (V) X   X     
Kristina Nyman (S)  X       
Sarah Johansson (C) X  X      
Mikael Karlsson (SD)  X       
Daniel Williamsson (S) X   X     
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 Närvarande Omröstning § 65 Omröstning 
Ledamöter, forts: Ja Nej Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Maria Robertsson (C) X  X      
Håkan  Sjöborg (C) X  X      
Martina Palmér (S)  X       
Torbjörn Uddén (L) X  X      
Åsa Ottosson (M)  X       
Christer Olsson (SD) X  X      
Håkan Spärlin (C) X  X      
Owe Kåreberg (S) X   X     
Johanna Landbergh (C) X  X      
Ulrica Widesdotter (S) X   X     
Anna-Lena Josefsson (C) X  X      
Sven-Erik Svensson (SD) X  X      
Reidun Ullström (C) X  X      
Martin Samuelsson (S) X   X     

 Lars Magnusson (C) X  X      
Erik Jonsson (S) X   X     
Anna Isaksson (C) X  X      

Sören Boman (SD) X  X      
Roland Pettersson (S)  X   X     
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) X  X      
Britt-Marie Domeij (M) X  X      
Vakant (SD)         
Agnetha Landberg (C) 2. Vice ordf.  X  X      
Lars Hollner (S) 1. Vice ordf.  X   X     
Jens Robertsson (C) Ordf.  X  X      
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 Närvarande Omröstning § 65 Omröstning 
Ersättare: Ja Nej Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 
Arbetarpartiet-
Socialdemokraterna 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

     

Göte Hägerström          
Michael Pettersson          
Ann Laakso         
Torsten Rundberg X   X     
Britt-Marie Necke         
Anna Rapakko          
Lene Hollner X   X     
Håkan Johansson          
 
Centerpartiet 
Tomas Halkjaer 

 
 
 

       

Lennart Karlsson         
Jusuf Causevic          
Sara Widerström          
Martin Lagerwall         
Michael Erenius         
Camilla Löfström         
Diana Axelsson Olsson          
Bo Larsen          
Helena Rosenberg         
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 Närvarande Omröstning § 65 Omröstning 

Ersättare forts: Ja Nej Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 
Liberalerna 
 

        

Maria Björklund Strömberg         
Håkan Strömberg         
 
Moderata Samlingspartiet 

 

        

Patrik Nilsson          
Conny Johansson X  x      
 
Vänsterpartiet 
 

 
 
 

       

Kicki Olsson         
Irene Fleetwood         
 
Kristdemokraterna 
 

 
 
 

       

Anders Pettersson         
Rune Carlsson         
 
Sverigedemokraterna 
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