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KF § 31 

Ändring i dagordningen 

Förslag till beslut 
Uno Sanfridsson (C) föreslår att följande ärenden behandlas i samband med årsre
dovisningen och därmed utgår från dagens föredragningslista: 

• Ombudgetering av investeringsmedel 2016-2017, DNR KS 037/2017 942 
• Hantering av nämndernas över- respektive underskott. DNR KS 039/2017 

942 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
Följande ärenden behandlas i samband med årsredovisningen och utgår därmed från 
dagens föredragningslista: 

• Ombudgetering av investeringsmedel 2016-2017 
• Hantering av nämndernas över- respektive underskott 

Uldragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-11 

KF § 32 DNR KS 026/2017 910 

Allmänhetens frågestund 

Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 

Uldragsbeslyrkande 

Sid 

4 
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Sammanträdesdatum Sid 

2017-04-11 5 

KF § 33 DNR KS 026/2017 910 

Bordläggning av svar på frågor om barnomsorgen av bildnings
nämndens ordförande 

Då bildningsnämndens ordförande Ingemar Kihlström (KD) inte är närvarande på 
sammanträdet bordläggs ärendet till nästkommande sammanträde med kommun
fullmäktige. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-16. 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 34 KS DNR 026/2017 910 

Svar på frågor om väg 1845 av kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande Johnny Carlsson (C) svarar på de frågor som ställ
des 2017-03-14 KF § 17 på allmänhetens frågestund. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Frågan anses besvarad. 

Utdragsbeslyrkande 
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KF § 35 DNR KS 064/2017 900 

Fråga till kommunfullmäktiges ordförande avseende budget för 
Molla skola 

Sammanfattning 
Följande fråga inkom från Björn Wilhelmsson (S): 

"Projekt Molla skola innebär om - och tillbyggnad av Molla skola, vilket beräknas 
stå klart under hösten 2017. Projektet har en tilldelad budget om totalt 20 mnkr. 

På grund av tillkommande kostnader och osäkerhet när det gäller statsbidrag för 
byggnationen uppkommer en förväntad budgetavvikelse för projektet. Den förvän
tade kostnaden är 22,9 mnkr. 

Projektledningen på Molla skola har påtalat att projektets tagna investeringsbeslut 
kommer överskridas med 2,9 mnkr, detta har kommunicerats till beställaren samt 
kommunledning. Projektledningen har fått klartecken från KSO att fortsätta pro
jektet med information om att projektbudgeten kommer att justeras. KSO har där
med gett klartecken till ett budgetöverskridande. 

Vilket mandat har KSO att överpröva Kommunfullmäktiges tagna investerings
beslut med fastslagen budgetram? 
Yrkar på att svaret på denna fråga: Besvaras skriftligen, protokollförs och just
eras av Kommunfullmäktiges ordförande jämte av Kommunfullmäktiges möte 
utsedda justerar. " 

Kent Johansson (KV), kommunfullmäktiges ordförande, besvarar Björn Wilhelms
sons (S) fråga (bilaga 1, KS § 35/2017-04-11). 

Björn Wilhelmsson (S) tackar för svaret. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Frågan anses besvarad (bilaga 1, KS § 35/201 7-04-11 ). 

Utdragsbeslyrkande 
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8 

Juslerandes sign 

KF § 36 
KS § 50 

DNR KS 016/2016 381 

Svar på medborgalförslag om att bygga ett utomhusgym i An
nelund 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2016-01-27 från Marie Haraldsson, Gymmix 
Ljung, Herrljunga samt Jörgen Fredriksson, Annelunds Atletklubb, Herrljunga. 
Förslaget är att: 

"Vi önskar ett utegym i anslutning till elljusspåret i Annelund. Detta utegym 
önskar vi utformat med lite olika fasta stationer som erbjuder till olika 
möjligheter till träning utomhus. Syftet är att öka möjligheterna till ett aktivt liv 
.för alla kommunens invånare. Placeringen gör att gymmet blir lättillgängligt för 
alla som vill använda det. Bra parkeringsmöjligheter i närheten ökar också 
möjligheten.för många att använda det." 

Området för den föreslagna placeringen vid elljusspåret innehåller även 
fotbollsplaner, idrottshall, bowlinghall samt en planerad lekplats. Ett utegym 
bedöms komplettera de befintliga aktiviteterna och öka områdets attraktivitet 
och möjligheter till folkhälsa, motion och friluftsliv. 
Om anläggningen bekostas av föreningar med hjälp av bidrag från kommunen 
ökar chanserna för finansiering på annat sätt. Kommunen kan då ställa upp med 
mark och med ekonomiskt bidrag till föreningarna som vill anlägga utegymmet. 
Den totala kostnaden kan anpassas beroende på vilken typ av stationer som 
anläggs men kostnaden beräknas till ca 200 tkr. Anläggningen bör samförläggas 
till den planerade lekplatsen för att kunna samutnyttja belysning och 
papperskorgar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Medborgarförslag "Utegym i Annelund" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget beviljas. 

Ut dragsbestyrkande 
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Fortsättning KF § 36 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget beviljas. 

Uldragsbeslyrkande 
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Justerandes sign 

KF § 37 
KS § 53 

DNR KS 087/2015 364 

Svar på medborgarförslag angående kolonilotter i Herrljunga 
kommun 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2015-03-30 från Birgitta Swahn i 
Herrljunga. Förslaget är att: 
"Undersök om det finns intresse av kolonilotter och avsätta mark for det. Kanske 
ett projekt ihop med trädgårdsforeningen. Det finns alltid många som är 
intresserade av odling och det kan vara många som inte har en egen trädgård 
som skulle vilja ha en kolonilott. Det kan öka trivseln och göra att man inte 
flyttar till annan ort. Det är viktigt att kommunen ser till olika miljö- och 
trivselfrämjande åtgärder så att kommunen blir mer attraktiv att bo i. " 

Tekniska förvaltningen har frågat hyresvärdar i kommunen, som bedömer att 
intresset för kolonilotter i kommunen inte är särskilt stort. Kommunens 
bostadsbestånd består till största delen av villor, vilka oftast har möjligheten till 
enklare odling själva. Att reservera mark för kolonilotter bör ställas emot annan an
vändning av marken. Utifrån kommunens vision och bostadsförsörjningsprogram 
finns andra ändamål som är prioriterade för användning av kommunens mark. 
Däremot finns det kommunägd mark som inte med enkelhet kan användas för 
exploatering, vilken skulle kunna vara lämplig för kolonilotter. Detta gäller 
exempelvis mark i närheten av järnvägen eller vissa andra hänsynsområden. Mark 
för kolonilotter kan enkelt omvandlas till annat användningsområde och därför 
bedöms behovet av att reservera mark för ändamålet inte som stort. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Medborgarförslag "kolonilotter i Herrljunga kommun" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget avslås. 

I kommunfullmäktige föreslår Mika Andersson (V) följande: 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
2. Medborgarförslagets intentioner beaktas i planering av framtida markanvänd

nmg. 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF § 3 7 

Finn Svensson (L) och Karin Carlsson (M) bifaller Mika Anderssons (V) förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige be
slutar i enlighet med Mika Anderssons (V) förslag till beslut. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
2. Medborgarförslagets intentioner beaktas i planering av framtida markanvänd

nmg. 

Utdragsbeslyrkande 
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KF § 38 
KS § 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-11 

DNR KS 088/2015 361 

Sid 

12 

Svar på medborgarförslag angående parker och planteringar 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2015-03-30 från Birgitta Swahn i Herrljunga. 
Förslaget är att: 

"Gör ett "parkområde" längs Nossanfrån "prästabron" och bort till Kvarnen 
och knyt ihop "Kärleksstigen" med en enkel gångbro över till andra sidan. Gör 
gångstigar, grillplatser, parkbänkar och möjlighet att komma ner till vattnet for 
att bl. a. fiska. Gör även en badplats på lämpligt ställe. Detta är inte några stora 
investeringar men kan ge mycket for friluftsliv och miljö. Kanske något for 
kommunens sommarjobbare eller om det inte finns pengar kanske man kan söka 
t. ex. hos Sparkbankstiftelsen. Ska Herrljunga bli en attraktiv kommun att flytta 
till är säkert boendemiljö och friluftsliv en stor bidragande orsak. " 

Den föreslagna sträckningen är ca 750 m lång och kommunen är delvis markägare. 
Både Trafikverket och privata markägare påverkas längs vägen. För att 
sträckningen ska vara möjlig behöver en undergång under västra stambanan 
anordnas. Hänsyn till natur- och kulturvärden längs sträckan försvårar för de 
föreslagna åtgärderna och eventuell åtgärd måste därför utredas mer grundligt 
innan den genomförs. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Medborgarförslag "parker och planteringar" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 
• Medborgarförslagets intentioner ska beaktas i planering av den södra sidan 

av Nossans användning. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget avslås. 
2. Medborgarförslagets intentioner ska beaktas i planering av den södra sidan 

av Nossans användning. 

Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KO,MMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
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Fortsättning KF § 3 8 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGESBESLUT 
1. Medborgarförslaget avslås. 
2. Medborgarförslagets intentioner ska beaktas i planering av den södra sidan 

av Nossans användning. 

Utdragsbeslyrkande 
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Justerandes sign 

KF § 39 
KS § 52 

DNR KS 094/2015 392 

Svar på medborgarförslag rusta upp rastplatsen vid Orraholmssjön 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2015-04-16 (kompletterat 2015-05-08) från 
Ingemar Ljungberg i Herrljunga. Förslaget är att: 
"Ett av bänkborden som finns vid rastplatsen borde bytas ut och ersättas med ett 
nytt bänkbord Detta beroende på att bänkbordet är murket. En ny soffa borde 
införskaffas liknande den som redan finns vid rastplatsen. Den vid rastplatsen 
befintliga soffans sittplanka och dess ryggstöd borde bytas ut, då plankorna är 
murkna. Stationära papperskorgar borde inköpas och uppsättas, så att 
picknickde/tagare inte behöver ta med sig tomemballage hem. En grillanordning 
skulle vara på sin plats, som det nu är så sker grillningen direkt på marken, 
vilket ökar brandfaran. Inköps en grillanordning så kan eventuella grillare 
själva stå för grillkol och andra attiraljer för själva grillningen. 
Jag vill komplettera mitt medborgarförslag med ytterligare bänkar och bänkbord 
runt Orraholmssjön. Antalet bänkar och bänkbord kan lämpligen bestämmas av 
tekniska nämnden. " 

Delar av medborgarförslaget kan genomföras direkt som ren felavhjälpning varmed 
inget beslut från fullmäktige behövs. Kommunstyrelsen har dessutom lämnat över 
ärendet gällande kvarlåtenskap för utveckling av Orraholmen till tekniska 
nämnden. Tekniska nämnden planerar redan för en helhet gällande Orraholmen och 
de utvecklingsförslag som beskrivs i medborgarförslag bör finnas med i helhets
planeringen för området. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Medborgarförslag "rusta upp rastplatsen vid Orraholmssjön" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås anse medborgarförslaget besvarat. 
• Tekniska förvaltningen uppmanas att beakta medborgarförslaget i plane

ringen av åtgärder kopplade till Orraholmen som friluftsområde. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
2. Tekniska förvaltningen uppmanas att beakta medborgarförslaget i plane

ringen av åtgärder kopplade till Orraholmen som friluftsområde. 

Utdragsbeslyrkande 
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Fortsättning KF § 39 

I kommunfullmäktige bifaller Christina Abrahamsson (M) kommunstyrelsens för
slag till beslut. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
2. Tekniska förvaltningen uppmanas att beakta medborgarförslaget i plane

ringen av åtgärder kopplade till Orraholmen som friluftsområde. 

Uldragsbestyrkande 
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KF § 40 
KS § 54 

DNR KS 237/2015 355 

Svar på medborgarförslag angående juldekorationer vid Mörlanda 
och Stationsvägen i Ljung 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2015-12-14 från Roland Larsson i Ljung. 
Förslaget är att: 

"De nya juldekorationerna vid Storgatan i Herrljunga är ett väldigt trevlig 
inslag i gatumiljön. För att stärka samhörighetskänslan inom kommunen, 
.foreslår jag att möjligheterna undersöks för att på ett liknande sätt bidra till 
julstämning i andra delar av kommunen, exempelvis vid Mörlanda och på 
Stationsvägen i Ljung." 

Tekniska förvaltningen har undersökt den tekniska möjligheten och lämpligheten 
att sätta upp julbelysning på gatunätet i fler delar av kommunen. Bedömningen 
är att det är både möjligt och estetiskt tilltalande med julbelysning längs 
Stationsvägen i Ljung samt genomfartsleden i Fåglavik. Totalt är det lämpligt 
med belysning på 20 stolpar längs dessa bägge gator. Inköp av belysningen och 
elarbeten i stolparna kostnadsberäknas till ca 60 tkr för 20 stolpar. Den årliga 
driftskostnaden, inklusive att sätta upp och ta ned belysningen beräknas även den 
till ca 60 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Medborgarförslag "juldekorationer vid Mörlanda och Stationsvägen i Ljung" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget. 
• Tekniska förvaltningen uppdras att planera för inköp och montering inför 

vintersäsongen 2017/2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget beviljas. 
2. Tekniska förvaltningen uppdras att planera för inköp och montering inför 

vintersäsongen 2017 /2018. 

I kommunfullmäktige bifaller Christina Abrahamsson (M) kommunstyrelsens för
slag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KO.MMUN 
~ llJ' KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-04-11 17 

Fortsättning KF § 40 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Medborgarförslaget beviljas. 
2. Tekniska förvaltningen uppdras att planera för inköp och montering inför 

vintersäsongen 2017/2018. 

Uldragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-11 
Sid 

18 

Justerandes sign 

KF § 41 
KS § 45 

DNR KS 218/2015 351 

Svar på motion cykelväg Herrljunga-Fåglavik 

Sammanfattning 
Motion har inkommit 2015-11-09 från Christina Abrahamsson (M). Motionen 
föreslår att: 

"En cykelvägfrån Herrljunga till Fåglavik byggs utefter den redan befintliga 
väg/stig som går utmed Västra stambananfrån Herrljunga till Fåglavik. I 
förlängningen går cykelvägen att bygga vidare till Källeryd. Förslag till 
finansiering är att Tekniska nämnden budgeterar i 2017 års investeringsbudget 
samt söker pengar från Trafikverket och VGR. " 

Kommunstyrelsen har i mars 2016 antagit en cykelstrategi med prioritering av 
utbyggnadsobjekt. Beslutet innehåller de prioriteringar av utbyggnad gällande 
cykelvägar som kommunen vill göra fördelat på kort-, längre- och lång sikt. 
Cykelväg mellan Herrljunga och Fåglavik finns med bland de prioriterade 
utbyggnadsobjekten, men inte med den sträckning som motionen föreslår. Istället 
föreslås en sträckning längs väg 2516 (Vedumsvägen) till y-korsningen mot 
Olofstorp och sedan längs befintlig skogsväg till Fåglavik. Totalt blir 
sträckningen 7 km och kostnadsberäknas till 15,3 mnkr. Cykelväg från Fåglavik 
till Källeryd finns inte med bland de prioriterade utbyggnadsobjekten. 
Det finns möjlighet att komplettera befintliga skogsvägar för att förbättra kommu
nikationerna med cykel sommartid mellan Herrljunga och Fåglavik. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Motion "Cykelväg Herrljunga-Fåglavik" 
Cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA K~_MMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-11 

Fortsättning KF § 41 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen avslås. 

Ut dragsbestyrkande 

Sid 

19 



~ ~ HERRLJUNGA KO_MMUN 
'<Il ..,. KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

KF § 42 
KS § 46 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-11 

DNR KS 219/2015 351 

Svar på motion cykelväg Hudene-Herrljunga 

Sammanfattning 

Sid 

20 

Motion har inkommit 2015-11-09 från Christina Abrahamsson (M). Motionen 
föreslår att: 

"En cykelväg från Hudene till Herrljunga byggs utefter den redan befintliga 
landsväg 192911933. Förslag till.finansiering är att Tekniska nämnden 
budgeterar i 2017 års investeringsbudget samt söker pengar från Trafikverket 
och VGR." 

Kommunstyrelsen har i mars 2016 antagit en cykel strategi med prioritering av 
utbyggnadsobjekt. Beslutet innehåller de prioriteringar av utbyggnad gällande 
cykelvägar som kommunen vill göra, fördelat på kort-, längre- och lång sikt. 
Cykelväg längs landsväg 192911933 mellan Hudene och Herrljunga finns med 
bland de prioriterade utbyggnadsobjekten. Förslaget är att gång- och cykelväg 
byggs i etapp 1 fram till väg 181 och i etapp 2 till Hudene skola. Förslaget är 
kostnads beräknat till 25,5 mnkr och sträckan är totalt 4, 7 km. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Motion "Cykelväg Hudene-Herrljunga" 
Cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen beviljas. 

I kommunfullmäktige bifaller Christina Abrahamsson (M) kommunstyrelsens för
slag till beslut. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen beviljas. 

Utdragsbestyrkande 



~ !; HERRLJUNGA WMMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

KF § 43 
KS § 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-11 

DNR KS 217/2015 351 

Svar på motion cykelväg Od-Annelund 

Sammanfattning 

Sid 

21 

Motion har inkommit 2015-11-09 från Christina Abrahamsson (M). Motionen 
föreslår att: 

"En cykelvägfrån Od-Annelund byggs utefter den redan befintliga landsväg 
182. Förslag till finansiering är att Tekniska nämnden budgeterar i 2017 års 
investeringsbudget samt söker pengar från Trafikverket och VGR. " 

Kommunstyrelsen har i mars 2016 antagit en cykelstrategi med prioritering av 
utbyggnadsobjekt. Beslutet innehåller de prioriteringar av utbyggnad gällande 
cykelvägar som kommunen vill göra, fördelat på kort-, längre- och lång sikt. 
Cykelväg längs landsväg 182 mellan Od och Annelund finns inte med bland de pri
oriterade utbyggnadsobjekten. Avståndet mellan Od och Annelund är 10,6 
km. Sommartid finns Ollestads badplats som en viktig målpunkt mellan orterna, 
men bedömning är att sträckningen inte bör prioriteras framför de redan 
beslutade prioriterade utbyggnadsobjekten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Motion "Cykelväg Od-Annelund" 
Cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås. 

I kommunfullmäktige bifaller Christina Abrahamsson (M) motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag att avslå motionen mot Christina 
Abrahamssons (M) förslag att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Uldragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Fortsättning KF § 43 

Omröstning begärd. 
Omröstning. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-11 

Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

Sid 

22 

Nej - i enlighet med Christina Abrahamssons (M) förslag att bifalla motionen. 

Med 17 ja-röster mot 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut (röstningsbilaga 1, KF § 43/2017-04-11). 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen avslås. 

Reservation 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

KF § 44 
KS § 49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-11 

DNR KS 168/2015 381 

Sid 

23 

Svar på motion om att bygga ett utomhusgym i stadsparken 

Sammanfattning 
En motion har inkommit 2015-09-07 från Christina Abrahamsson (M). 
Förslaget är att: 

"Människor rör sig mer och mer gammal som ung. Ett utomhusgym i 
stadsparken skulle betyda att skolan alla elever kan ha gympa lektion ute. Att 
skolan elever kan motioner på rasterna. Att människor som vill röra på sig kan 
gå dit när tiden passar.för var och en. Att gymmen som finns i Herrljunga kan ha 
utomhusaktiviteter. Att.fånga gemenskap med andra på en ny plats. Att kunna 
andas.frisk luft på ett gym ute. Finansiering bör tas.från kultur och 
fritidskontot. " 

Juslerandes sign 

Att ett utomhusgym i stadsparken skulle leda till positiva folkhälsoeffekter är 
utrett sedan tidigare. Föreslagen placering i stadsparken ligger i nära anslutning 
till ett av kommunens befintliga gym i simhallen. Andra gymverksamheter 
är kritiska till den föreslagna placeringen eftersom det inte anses vara 
konkurrensneutralt. Kostnaden kan anpassas beroende på vilken typ av utomhus
gym som anläggs men förvaltningen föreslår en modernare variant med minst sex 
stationer. En sådan anläggning kostnads beräknas till ca 210 tkr i investeringsmedel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Utomhusgym i Herrljunga - en hälsokonsekvens bedömning 
Motion "bygga ett utomhusgym i stadsparken i Herrljunga" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen beviljas. 

I kommunfullmäktige bifaller Christina Abrahamsson (M) och Björn Wilhelmsson 
(S) kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KO_MMUN 
~ Il-" KOMMUNFULLMAKTIGE 

Jusierandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-04-11 24 

Fortsättning KF § 44 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen beviljas. 

Utdragsbeslyrkande 



~ 5i HERRLJUNGA K~.MMUN 
'I IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

KF § 45 
KS § 47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-11 

DNR KS 25112016 351 

Sid 

25 

Svar på motion om fler parkbänkar/bänkar längst gångvägarna 

Sammanfattning 
Motion har inkommit 2016-09-29 från Tony Niva (SD). Motionen föreslår att: 

"Kommunfullmäktige beslutar att berörd nämnd/förvaltning får i uppdrag att 
skyndsamt se över våra gångbanor i Ljung, Annelund samt Herrljunga tätort och 
utkanterna av Herrljunga gångbanor blir besörjda med fler parkbänkar snarast 
möjligt." 

Kommunen äger och driftar ca 13 km gång- och cykelväg i hela kommunen. 
Utöver detta finns många, ej kartlagda gångstigar och stråk som uppfattas som 
gångvägar. Kommunen har ingen kartläggning av var behoven av bänkar är som 
störst längs kommunens gång- och cykelvägar. Inköp och montering av en park
bänk beräknas till ca 20 tkr, inklusive markberedning. Det är rekommenderat att 
kombinera bänkarna med papperskorgar, vilket medför en total årlig driftskostnad 
per bänk om ca 7 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Motion "Fler parkbänkar/bänkar längst gångvägarna" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. 
• Tekniska förvaltningen uppdras att beakta motionens intentioner i kom

mande planering. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås. 
2. Tekniska förvaltningen uppdras att beakta motionens intentioner i kom

mande planering. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsen förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
~ IV' KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-04-11 26 

Fortsättning KF § 45 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen avslås. 
2. Tekniska förvaltningen uppdras att beakta motionens intentioner i kom

mande planering. 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

KF § 46 
KS § 40 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-11 

DNR KS 176/2016 730 

Sid 

27 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska 
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h §SOL och 28h § LSS. 
Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. 

Av de två rapporterade ärendena inom äldreomsorgen, särskilt boende, är ett beslut 
verkställt efter 5 månader från datum för beslutet. Det andra ärendet är inte 
verkställt, den enskilde vistas på korttidsboende under väntetiden. 

Av Individ och familjeomsorgens tre rapporterade ärenden är ärendet, gällande 
familjehem verkställt efter 6 månader. Beslut gällande familjebehandling är ännu 
inte verkställt samt insatsen kontaktfamilj avslutad då enskild tackat nej, insatsen är 
inte längre aktuell. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-01-13 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2016-12-31 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapportering av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-12-31 till 
handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige lägger rapportering av ej verkställda gynnande beslut 

enligt SOL och LSS per 2016-12-31 till handlingarna. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsen förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KO,MMUN 
~ ..,.. KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

/( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-04-11 28 

Fortsättning KS § 46 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige lägger rapportering av ej verkställda gynnande beslut 

enligt SOL och LSS per 2016-12-31 till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KO_MMUN 
'I V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

j( 

KF § 47 
KS § 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-11 

DNR KS 016/2017 901 

Sid 

29 

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2017 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i april varje år 
redovisa ej färdigberedda medborgarförslag. Följande medborgarförslag är ej 
färdigberedda per den 17 februari 2017. 

• Utegym i Annelund 
• Juldekorationer vid Mörlanda och Stationsvägen i Ljung 
• Rusta upp rastplats vid Orraholmssjön 
• Parker och planteringar 
• Kolonilotter i Herrljunga kommun 
• Höja friskvårdsbidraget och ta tillbaka friskvårdstimmen för alla inom 

vården 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-02-17 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgar
förslag under våren 201 7 till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 201 7 

läggs till handlingarna. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsen förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2017 

läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ 5! HERRLJUNGA KO.MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

KF § 48 
KS § 41 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-11 

DNR KS 017/2017 901 

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2017 

Sammanfattning 

Sid 

30 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i april varje år 
redovisa ej färdigberedda motioner. Följande motioner är ej besvarade per den 17 
februari 2017; 

• Motion om tiggeri i Herrljunga kommun 
• Motion om annonsering/marknadsföring av Allmänhetens frågestund 
• Motion om fler parkbänkar/bänkar längst gångvägarna 
• Motion om att avskaffa delade turer 
• Motion om cykelväg Hudene-Herrljunga 
• Motion om cykelväg Herrljunga-Fåglavik 
• Motion om cykelväg Od-Annelund 
• Motion angående vinterväghållning i Herrljunga kommun 
• Motion om att bygga ett utomhusgym i Stadsparken Herrljunga 
• Motion om att erbjuda kommunala ställ platser till husbilsgäster för att 

främja besöksnäringen i kommunen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 201 7-02-1 7 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner un
der våren 201 7 till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Redovisningen av ej färdigberedda motioner under våren 201 7 läggs till 

handlingarna. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsen förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Redovisningen av ej färdigberedda motioner under våren 2017 läggs till 

handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 



~ 5! HERRLJUNGA K~.MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-04-11 31 

KF § 49 DNR KS 001/2017 111 

Fyllnadsval av god man vid lantmäteriförrättningar med ansvar 
jord I skogsbruk 

Sammanfattning 
LeifMarstorp (C) har 2016-12-06 KF § 132 blivit entledigad från sitt uppdrag som 
god man vid lantmäteriförrättning med ansvar jord/skogsbruk. 

Förslag till beslut 
Johnny Carlsson (C) föreslår att Rune Johansson (C),  

Herrljunga väljs till god man vid lantmäteriförrättningar med ansvar jord
bruk/skogsbruk för resterande del av mandatperioden. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Johnny Carlssons (C) förslag till be
slut antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Rune Johansson (C),  Herrljunga väljs till 

god man vid lantmäteriförrättningar med ansvar jordbruk/skogsbruk för res
terande del av mandatperioden. 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
"'Il V KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-04-11 32 

KF § 50 DNR KS 072/2017 355 

Medborgarförslag gällande gatlyktor på väg 183 i Grude 

Sammanfattning 
Medborgarförslag inkom 2017-04-04 från Mona Lennartson m.fl. boende i Grude: 

"Under slutet av 2016 påbörjade Trafikverket arbete med att räta kurvor på väg 
183 i Grude. 
Från korsningen mellan väg 182 och 183 vid Grududevi förbi infarten till Grudevi 
och Skattegården, förbi korsningen vid Grude kyrka och Kippevägen, förbi infarten 
till Bredgården och förbi korsningarna med Muskåsvägen och Smedtorpsvägen vid 
Östergården fanns nio (9) gatlyktor. Atta ((8) av dessa togs bort först när arbetet 
med rätningen av vägen i stort sett var slutfört. En (1) gatlykta.fick vara kvar ef
tersom Trafikverkets huvudledsskylt satt på denna. 

Enligt Trafikverket passerar här 1.570 fordon/dygn, varav 200 tunga fordon. 

På denna vägsträcka går skolbarn till och från skolbussen. 
Många som bor i Grude går också här när de går Muskåsrundan. 

Vägen är trots ombyggnaden fortfarande smal och utrymmet utanför kant linjen är 
ytters litet så det finns inget att t.ex köra barnvagn på vid sidan av kantlinjen. 

Juslerandes sign 

~ · 

Vi har upplåtit mark för att tryggheten och trafiksäkerheten längs denna vägsträcka 
skulle öka. Nu har det blivit tvärt om. Det är mycket beklagligt. 

Vi befarar att det som skett i Grude bara är början på nedmontering av gatubelys
ningen på landsbygden eftersom vi erfarit att inga skadade gatlyktor får ersättas. 

Med stöd av ovanstående yrkar vi att Kommunfullmäktige beslutar: 

att ge Tekniska Nämnden i uppdrag att sätta upp åtta (8) gatlyktor på den berörda 
vägsträckan i Grude och inte bara tre (3 ). 

att om så behövs anslå medel till Tekniska nämnden för detta ändamål. 

Med hopp om ett positivt beslut i detta ärende". 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

Uldragsbeslyrkande 
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Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-04-11 33 

KF § 51 DNR KS 083/2017 351 

Motion angående platsen vid informationstavlan korsningen Hu
dene-Vedum 

Sammanfattning 
Motion inkom 2017-04-07 från Jan-Olof Brorsson (L): 

"Vid östra infarten till Herrljunga tätort på gamla UnoX tomten, korsningen Hu
dene-Vedum har kommunen en informationstavla. Platsen är troligtvis välbesökt 
och fungerar även i viss mån som rastplats for tyngre fordon. Jnformationsplatsen 
är idylliskt belägen och är en skön bild men beläggningen är bedrövlig. Detta for
tar intrycket, omgivningen och underlaget speglar inte samma bild. 

För att komma till rätta med detta, ge en positiv bild av samhälletforeslår jag: 

Att: platsen snarast asfalteras". 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

Utdragsbeslyrkande 



Bilaga 1, KF § 35/2017-04-11 

Svar på fråga, ställd till fullmäktiges ordförande, rörande Molla skola 

För att ge en större förståelse för att svaret ger jag en bakgrund genom att ge en förklaring till hur 

organisationen med styrelse och nämnder förhåller sig till varann. 

Vår organisation är traditionell med styrelse och facknämnder. Kommunfullmäktige är högsta 

beslutande församling i kommunen. I KL 3 kap regleras hur och vad som kan delegeras från 

kommunfullmäktige till styrelse och facknämnder. Både styrelsen och facknämnderna har delegerade 

uppgifter från kommunfullmäktige.( Se resp reglemente.) Styrelsen och nämnderna har även en rad 

skyldigheter enligt KL 6 kap. Styrelsen och facknämnderna är på samma nivå i organisationen även 

om styrelsen har uppsyn över den verksamhet som nämnderna styr. Det innebär inte att styrelsen 

kan styra nämnderna . Kommunstyrelsen är alltså inte överordnad facknämnderna. 

Utöver det som regleras i kommunallagen har kommunfullmäktige antagit reglementen som 

ytterligare styr hur styrelsen och facknämnderna ska förhålla sig i olika frågor . I praktiken kan man 

säga att styrelsen har att löpande följa facknämndernas arbete så att de följer det mandat som 

kommunfullmäktige har gett dem. Det är kommunfullmäktige som delegerat uppgifter och det är 

mycket viktigt att alla vet sina roller och förhåller sig till dem och är tydliga i dessa roller. 

Styrelsen har också att bereda eller yttra sig över varje ärende som ska beslutas om av 

kommunfullmäktige. Undantaget är beslut om avsägelse eller val som sker i kommunfullmäktige 

samt revisionsberättelsen . 

När det gäller budget och budgetändringar så har varje nämnd möjlighet att omfördela inom sina 

egna budgetar/ramar. Omfördelningen får alltså inte påverka det utrymme som beslutats av 

kommunfullmäktige. I sådana fall, där omfördelning inom ram inte räcker till, ska facknämnderna 

begära utökade resurser via äskande till kommunfullmäktige om en större budget för det ärendet. 

Det finns ett särskilt dokument, Ekonomistyrningsprinciperna, som bl.a. anger hur en budget

avvikelse ska hanteras. Ett sådant äskande går via styrelsen för beredning/yttrande och styrelsen har 

skyldighet att formulera förslag till beslut i ärendet då det tas upp i kommunfullmäktige. Först när 

kommunfullmäktige sagt sitt är ärendet avgjort. 

Nu till frågan; 

"Vilket mandat har KSO att överpröva kommunfullmäktiges tagna investeringsbudget 

med en fastslagen budgetram?" 

Kommunstyrelsens ordförande har inget sådant mandat. En ökning av budget är en 

fråga som ska avgöras av kommunfullmäktige. Jag kan inte finna något ärende med 

den innebörden som rör Molla skola och inte heller att en sådan delegering ska ha 

skett till kommunstyrelsens ordförande. 

Kent Johansson 
Ordförande kommunfullmäktige 

/( 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 

Omröstning Bilaga 1, KF §43/2017-04-11 

Omröstning KF 
LEDAMÖTER NÄRVARO §43 

#'\V" #'\V• 

TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

. c .... ::::: .· :. .. <:>·· . ·-- .. 

Thorbjörn Holgersson X X 

Andreas Molin X X 

Johnny Carlsson X X 

Uno Sanfridsson X X 

Pia Bondesson X X 

Ersättare: 

Christer Amnehammar 

Niclas Emanuelsson 

Brita Hårsmar 

'KO ·.·.·.·.· . ·.·.·. ·. 
·.·.·.·.·.· ... ·. · . . . . · .. <:~ <<· .. 

Ingemar Kihlström 

Staffan Setterberg X X 

Ersättare: 

Ake Henningsson X X 

Ove Severin 

KV 
Lennart Ottosson X X 

Ronnie Rexwall X X 

Ersättare: 

Gun Carlsson 

Börje Aronsson 

L 

Finn Svensson X X 

Elin Alavik X X 

Jan-Olof Brorsson X X 

Ersättare: 

Inger Gustavsson 

Håkan Körberg 

Summa denna sida 8 4 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 

Omröstning KF 
NÄRVARO §43 

AV- AV· 

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

MP .. 

El in Hegg X X 

Ersättare: 

Kjell Johansson 

Börje Lundgren 

.. M ·;'' . . . . . . . . . . . 
::::: :: :::::: ::: ::::: . : . ·•· 

Christina Abrahamsson X X 

Gunnar Andersson X X 

Andreas Johansson X X 

Karin Carlsson X X 

Ersättare: 

Göran Elfving 

Göran Lindgren 

s ... .. 

Kerstin Johansson X X 

Robert Andersson 

Anette Rundström 

Björn Wilhelmsson X X 

Lise-Lotte Hellstadius X X 

Tomas Svennberg X X 

Marie Frost X X 

Bert-Åke Johansson X X 

Kar! Hellstadius X X 

Ersättare: 

Jan Benqtsson X X 

Arm ina Dzananovic 

Kurt Hallberg 

Kitty Andersson X X 

Jarl Barkenfelt 

Summa denna sida 9 5 



NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 3 

Omröstning KF 
NÄRVARO §43 

AV - ,....-
LEDAMÖTER TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR NEJ STÅR 

SD 
Lars-Erik Alhgren X X 

Maria Hjalmarson (-) X X 

Tony Niva 
' ::: ;.; 

Ersätt.a.rie: . 
. r 

: 

Anders Wall 

Alexandra Ekman 

·:_::: v : •.• .. 

Lillemor Fritioff 

·Ers~~~-~~- ;.· ·: ," -::111::'.ri"-::.:·: 

Mika Andersson X X 

Magnus Jonsson 

:I' : ·11>:'> 
Ord.fp,r~nde .:: .!1;1 

.... 

Kent Johansson X X 

Summa denna sida 0 4 

Totalt samtliga sidor 17 13 




