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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2014-01-27 
Tid 14.00 – 16.00 

§ 
9 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

 
 

LEDAMÖTER R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Torbjörn Lidberg R X      

M Olle Lindström R X      

S Eivy Blomdahl R X      

M Johan Johansson  R X      

S Christer Carlsson R X      

V Bosse Strömbäck R X      

M Rigmor Åström R X      

S Britt-Marie Loggert Andrén R X      

S Lars Nilsson R X      

M Göran Ahlman R X      

S Anna-Karin Nylund -       

V Inger Vestman Arvesen R X      

M Åke Eltoft  R X      

S Jan-Olov Bäcklund R X      

M Bo Hultin R X      

S Ann-Christin Pretty R X      

NS Kenneth Backgård -       

S Leif Pettersson -       

M Daniel Rönnbäck R X      

S Beatrice Öman R X      

V Rasmus Joneland R X      

MP Catarina Ask R X      

M Eva Smedetun R X      

S Tomas Lund R X      

M Hans Holmqvist -       

S Lennart Synnergren R X      

KD Anders Pettersson R X      

FP Hendrik Andersson   R X      

C Roger Bohman -       

S Birgitta Rensfeldt R X      

M Helena Nordvall R X      
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LEDAMÖTER R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Inger Billenman  R X      

V Gunnel Notelid R X      

M Göran Höglund R X      

SD Lars Röjne R t.o.m § 8      

S Glenn Blom R X      

M Bo Lindström R X      

S Inger Mattsson R X      

NS Anders Sundström R X      

M Egon Palo R X      

S Urban Sundbom R X      

S Britt-Inger Hedström R X      

V Inga-Lill Engström Öhman R X      

M Hans Nilsson R X      

S Ingemar Karlsson R X      

M Johan Sellin R X      

S Anna Ek  R X      

M Peter Berkfors -       

S Inge Andersson R X      
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ERSÄTTARE R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Kent Nyberg -       

S Per Vestin R X      

S Christina Vesterlund R X      

S Harry Hannu E       

S Åsa Lindström E       

S Andreas Nicolaou E       

S Arne Pettersson E       

S Kurt Pettersson E       

S Berith Ekervén E       

S Thomas Öhrn E       

S Sara Avander -       

M Bo Elmgren -       

M Lars-Gunnar Holmqvist R X      

M Lennart Carlsson R X      

M Lars Lundström -       

M Knut Larsson E       

M Åke Carlsson -       

M Vivian Boström E       

M Eberth Gustafson E       

V Bo Englund -       

V Bo Engström  E       

V Britt-Inger Aspemalm Olsson -       

NS Göran Hedberg R X      

NS Erika Sjöö E       

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström -       

KD Maria Selin Fjellström  -       

KD Gunnar Halin E       

FP Jan Larsson  -       

FP Åsa Lundgren -       

C Eva-Britt Larsson R X      

C Lili-Marie Lundström E       

SD VAKANT -       
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§ 1 Revisorerna informerar 
 

Britt-Inger Olsson (S) vice ordförande i revisionen, informerade om att de 
arbetar på granskningsplanen för 2014. När planen är färdig läggs den ut på 
revisorernas hemsida och hänvisar intresserade att gå dit och läsa.  

Britt-Inger informerade även om en granskning som revisionen utfört senaste 
tiden, den finns publicerad på hemsidan. 

• Kränkande behandling, diskriminering och elevernas arbetsmiljö. 
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§ 2 Spontan frågestund 
 

Fråga 1  
Frågeställare: Johan Johansson (M)  
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S)  
Ämne: Köp av fastigheter från SVEA fastigheter 
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§ 3 Interpellationssvar om kommunens nyttjande av 
företaget KommunLex 
2013/513 

På kommunfullmäktige 2013-11-18 lämnade Hendrik Andersson (FP) in 
följande interpellation till socialnämndens ordförande Inge Andersson (S): 

”Det har kommit till vår kännedom att Kommunen blivit fakturerad för 
uppdrag utförda av företaget KommunLex. I TV har representanter från detta 
företag visats utbilda personal i att utnyttja eventuella kryphål och 
tveksamheter i LSS. 

Vi vill nu ställa några frågor: 

1. Hur många gånger har Bodens kommun använt KommunLex? 

2. Vad handlade dessa fakturor om för typ av uppdrag inom kommunen och 
till vilka förvaltningar? 

3. Vilka eventuella "kryphål" använder sig kommunen av i dagsläget, och 
avser man fortsätta med det? 

4. Avser Bodens kommun att fortsätta använda sig av företaget 
KommunLex i framtiden?” 

Inge Andersson (S) lämnar följande svar:  

”I mitt svar kommer jag endast att svara för socialnämnden och dess 
verksamhet. 

Socialnämnden har anlitat företaget KommunLex fyra gånger under åren 
2012 och 2013. Företaget har anlitats för utbildning och juridisk konsultation 
inom individ- och familjeomsorgen.   

Som svar på fråga 3 vill jag först belysa två aspekter på socialnämndens 
verksamhet som jag anser är av betydelse i denna diskussion. 

För det första anser jag att det är riktigt och rimligt att ställa höga krav på 
socialnämndens myndighetsutövning, eftersom vi kan påverka enskildas liv i 
mycket stor utsträckning. Därför erbjuder vi fortbildning och stöd, bland 
annat genom KommunLex, till våra handläggare och beslutsfattare.  

För det andra har socialnämnden en vitt omfattande verksamhet som 
inbegriper allt från utsatta barn och människor med funktionsnedsättning till 
multisjuka äldre. Som de flesta vet så har socialnämnden inte obegränsade 
resurser. Och som de flesta förstår innebär det prioriteringar. 
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§ 3  forts 
Därför görs noggranna utredningar utifrån den enskildes individuella behov 
och lagstiftning.  

Det är viktigt att våra anställda har den kompetens som behövs för att kunna 
gör så bra bedömningar som möjligt. Vi kommer fortsätta utbilda våra 
handläggare men om det blir KommunLex vi anlitar kan jag inte svara på. 

Hendrik Andersson (FP) tackar för det lämnade svaret. 
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§ 4 Utbildningsnämnden med återrapportering av uppdrag; 
Utreda en modell på ett nytt resursfördelningssystem 
KS 2010/778 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens återrapportering. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav 2011-10-03, § 93, barn- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att efter genomförd lokalutredning utreda hur en modell skulle 
kunna se ut för att i framtiden sätta in i ett nytt resursfördelningssystem.  

Utbildningsnämnden säger i sitt yttrande 2013-09-26, § 76, att den är positiv 
till att införa en resursfördelning baserad på socioekonomisk bakgrund för att 
ge bättre förutsättningar för elever att uppnå målen i utbildningen. En 
arbetsgrupp har under hösten 2012 samt under våren 2013 arbetat med att ta 
fram ett nytt resursfördelningssystem. Det innehåller bland annat en modell 
för fördelning av resurser inom för och grundskola enligt socioekonomisk 
bakgrund samt ett förslag på fördelning av resurser för BIBASS, särskilda 
insatser samt strategiska resurser inom för- och grundskola och 
gymnasieskola. Förändringarna berör även fristående enheter. 

Utbildningsnämnden beslutade 2013-11-28, § 100, att ett nytt resurs-
fördelningssystem, socioekonomi, ska införas från och med höstterminen 
2014 åk 1-9. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överrensstämmer med kommunfullmäktiges 
beslut. 

 

________________ 
För kännedom 
Utbildningsnämnden  
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§ 5 Tillväxtnämnden med begäran om förlängd utrednings-
tid av uppdrag; Översyn av lokaler och anläggningar 
KS 2012/370 

Beslut  
Kommunfullmäktige ger tillväxtnämnden förlängd utredningstid, att 
rapporteras in senast 2014-07-01. 

Beskrivning av ärendet 
Tillväxtnämnden begär 2013-11-15, § 72, att få förlängd utredningstid, till 
och med 2014-07-01, för uppdraget att göra en översyn av lokaler och 
anläggningar som kan lämpa sig för föreningsdrift. 

Uppdraget gavs till tillväxtnämnden i den strategiska planen 2012-06-18, § 
75. Uppdraget innebar också att klarlägga vilka stödfunktioner som krävs i 
respektive fall. Översynen skulle redovisas i december 2013, men 
tillväxtnämnden behöver mer tid för att utreda frågan. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överrensstämmer med kommunfullmäktiges 
beslut. 

 

________________ 
För kännedom 
Tillväxtnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
9(17) 

Sammanträdesdatum 
2014-01-27 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 6 Överenskommelse om samverkan kring barn och unga 
mellan kommuner och landsting i Norrbotten, Norrbus 
KS 2013/547 

Beslut  
Kommunfullmäktige antar överenskommelsen Norrbus 2013. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunförbundet har 2013-09-26, § 34, rekommenderat kommunerna att 
anta Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan 
landstinget och kommunerna i Norrbotten 2013, Norrbus. 

Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan år 2008 
gemensamma riktlinjer för samverkan för barn och unga, Norrbus. Det 
gemensamma ansvarstagandet och behov och krav på samverkan kring barn 
och unga har ökat, varför revidering av Norrbus har varit nödvändig. En 
länsgemensam arbetsgrupp med representanter från kommunernas 
verksamheter inom skola och socialtjänst samt landsting har reviderat 
riktlinjerna. 

Utbildningsnämnden föreslår 2013-11-28, § 103, att Bodens kommun ställer 
sig bakom den reviderade överenskommelsen. 

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med 
sammansatta behov, antagna av utbildningsnämnden 2009-01-29, § 4, 
upphör att gälla i och med att överenskommelsen Norrbus 2013 antas. 

Socialnämnden antog överenskommelsen 2013-11-26, § 235. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överrensstämmer med kommunfullmäktiges 
beslut. 

 

________________ 
För kännedom 
Kommunförbundet Norrbotten 
Norrbottens Läns Landsting 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden  
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§ 7 Motion om kommunalt barnbokslut 
KS 2011/665 

Beslut  
1. Kommunfullmäktige ger budgetberedningen i uppdrag att i samband med 

arbetet med den strategiska planen beakta frågan om barnperspektivet.  

2. Kommunfullmäktige avslår förslaget om särskilt barnbokslut. 

3. Motionen anses därmed behandlad. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor 
Åström (M), Göran Ahlman (M), Åke Eltoft (M), Bo Hultin (M), Daniel 
Rönnbäck (M), Eva Smedetun (M), Lars-Gunnar Holmqvist (M), Helena 
Nordvall (M), Göran Höglund (M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Hans 
Nilsson (M), Johan Sellin (M), Lennart Carlsson (M), Göran Hedberg (NS), 
Anders Sundström (NS), Anders Pettersson (KD), Hendrik Andersson (FP), 
Eva-Britt Larsson (C) och Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 
Anders Pettersson (KD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige fattar 
beslut om att vid varje verksamhetsårs bokslut även formulera ett 
barnbokslut där verksamheterna utvärderar den normala driften, 
verksamhetsförändringar och beslut som påverkat livsvillkoren för barn och 
unga i kommunen. Enligt motionen kan barnbokslutet i sig utgöra verktyg 
för kommande års strategiska plan där nya mål och uppdrag kan formuleras i 
syfte att komma ytterligare en bit för ett gott samhälle.  

Kommunledningsförvaltningen säger i sitt yttrande 2013-12-17 att det är 
viktigt att barnperspektivet finns med i kommunens verksamhet. Mål och 
uppföljning bör dock finnas med inom ramen för ordinarie processen för 
styrning och uppföljning. Det är fullt möjligt för nämnderna att föreslå 
målindikatorer till den strategiska planen som sätter barnen i fokus. 
Måluppfyllelsen följs sedan upp i det ordinarie bokslutet.  

Socialnämnden skriver i yttrande 2012-02-29, § 39, att syftet med 
barnbokslutet är att verksamheterna ska utvärdera den normala driften, 
verksamhetsförändringar och beslut som påverkat livsvillkoren för barn och 
unga i kommunen. Detta görs redan idag av kommunrevisionen, genom 
tillsyn av olika myndigheter och, inte minst, av socialnämnden själv. För 
närvarande driver socialnämnden ett projekt för att införa ett 
kvalitetsledningssystem i socialförvaltningens samtliga verksamheter. Syftet 
är att uppnå ett bredare, mer ändamålsenligt och verksamhetsanpassat 
systematiskt förbättringsarbete. 

Utbildningsnämnden föreslår 2013-09-26, § 78, att kommunfullmäktige ger 
samtliga nämnder i uppdrag att arbeta med barnen i fokus.  
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§ 7  forts 
Obligatoriska målindikatorer inarbetas i den kommande strategiska planen 
som sätter barnen i fokus. I den strategiska planen kan det även framgå vad 
FN:s barnkonvention bygger på.  

Utbildningsnämnden hade i ett tidigare yttrande 2013-02-28, § 22, föreslagit 
att kommunfullmäktige skulle avslå motionen tills ett särskilt beslut om mål, 
ekonomiska resurser, personella och organisatoriska resurser samt val av 
verktyg och metoder tagits i fullmäktige om barnbokslut i Bodens kommun. 
Resurser för att utföra barnbokslut bedömdes inte finnas i de ramar som 
utbildningsförvaltningen har att tillgå i dag. 

Tillväxtnämnden föreslår 2013-09-20 § 52 att fullmäktige bifaller motionen. 
Av nämndens yttrande framgår att det är viktigt att börja med barnchecklista 
i alla nämnder, så att det går att mäta i hur många frågor man har tagit in 
ungdomars perspektiv. 

Miljö- och byggnämnden skriver i yttrande 2013-05-31 (delegationsbeslut av 
ordföranden) att miljö- och byggnämnden arbetar aktivt i sin tillsyn för att 
barn och ungdomar ska ha goda livsvillkor och en god och hälsosam 
skolmiljö med kontroller och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, 
tobakslagen samt plan- och bygglagen. Nämnden redovisar i sina årliga 
bokslut hur olika mål har uppnåtts. 

Tekniska förvaltningen skriver i yttrande 2013-09-02 att en väsentlig del av 
den verksamhet som förvaltningen bedriver inom den normala driften 
påverkar livsvillkoren för barn och unga. Barnperspektivet är integrerat i 
verksamheten på olika sätt och ingår delvis i det ordinarie bokslutet.  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överrensstämmer med kommunfullmäktiges 
beslut. 

Yrkanden 
Anders Pettersson (KD) och Daniel Rönnbäck (M) föreslår att motionen 
bifalls.  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Anders Petterssons (KD) förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 

________________ 

För kännedom 
Anders Pettersson (KD)  
Samtliga styrelser och nämnder 
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§ 8 Livsmedelsinköp, kostpolitiskt program 
KS 2014/7 

Beslut  
1. Kommunfullmäktige beslutar att det kött, mjölk, ägg, kyckling, fisk och 

skaldjur som används till barn och unga inom Bodens kommun ska följa 
miljöstyrningsrådet baskrav.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att de olika koster som erbjuds barn och 
unga i Bodens kommun, utöver den ordinarie rätten och lakto-ovo 
vegetarisk rätt,  är fläskfri kost och specialkost vid sjukdom. 

3. Eventuellt ökade kostnader behandlas i budgetarbete för 2015. 

4. Kommunstyrelsen (tekniska) får i uppdrag att tillsammans med 
utbildningsnämnden ta fram ett förslag till kostpolitiskt program. 

Beskrivning av ärendet 
Det har till Bodens kommun inkommit ett önskemål att ”Barnet ska äta kött, 
mjölk, ägg, fisk, kyckling, skaldjur enl. miljöstyrningsrådets baskrav. 
Ovanstående produkter ska inte ersättas med vegetariska alternativ.” 

Miljöstyrningsrådet har på uppdrag av regeringens att hjälpa offentlig sektor 
att ställa miljö och sociala krav i upphandling. I arbetet ingår 
att kommunicera och utbilda samt att utveckla Miljöstyrningsrådets 
upphandlingskriterier. Kriterierna består av drivande krav i olika nivåer med 
tillhörande förslag på verifikat, motiv och bakgrundsinformation. Det 
innebär att de går utöver gällande lagstiftning d.v.s. en bättre 
miljö/hållbarhetsprestanda än lagen erbjuder. 

Kriterierna tas fram i en öppen och kvalitetssäkrad process av expertgrupper 
bestående av representanter från branschorganisationer, näringsliv, 
intresseorganisationer, stat, landsting och kommun. Detta gör kriterierna 
brett förankrade. De uppdateras kontinuerligt för att följa den tekniska och 
juridiska utvecklingen på marknaden. 

I närtid har två kammarrättsdomar utökat möjligheten att ställa krav som står 
i linje med de regler som används för djurhantering i Sverige.  

Det finns idag inga direktiv, policy eller riktlinjer från den politiska 
ledningen i Bodens kommun att livsmedel ska upphandlas enligt 
miljöstyrningsrådets baskrav och därmed finns det inte möjlighet att erbjuda 
den kost som föräldern kräver till sitt barn. 

Bedömningen är att kraven inte kan betraktas som en specialkost för ett fåtal 
elever utan om det är möjligt att välja kommer många föräldrar att tycka att 
deras barn ska erbjudas livsmedel som uppfyller miljöstyrningsrådets krav.  
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§ 8  forts 
Om det ska kunna tillgodoses måste huvudalternativet som serveras uppfylla 
kraven och därmed måste de livsmedel som används upphandlas enligt 
miljöstyrningsrådet baskrav.  

Kommunens livsmedelsupphandling pågår och annonseras i slutet av januari. 
Beslutet styr vilka krav som ska ställas i kravspecifikationen vid 
upphandlingen. Det är därför viktigt att beslut tas så att de i så fall kan tas 
med i upphandlingen.  

Det är svårt att uppge hur stor kostnadsökningen blir. Kostavdelningen, 
Tekniska förvaltningen köpte under 2012 in livsmedel för 4,9 Mkr till 
skola/fritids/förskolor. Utbildningsförvaltningen har enligt bokföringen 
handlat livsmedel för 4,9 Mkr under samma period. Ett antagande är att 
livsmedel enligt miljöstyrningsrådets baskrav är 20 % dyrare. Det betyder att 
livsmedelskostnaden för Bodens kommun ökar med ca 2 Mkr. Idag finns 
inga resurser på Bodens kommun för att försäkra sig om att livsmedel 
uppfyller de ställda kraven, vilket också kommer att kräva ökade resurser. 
Kostavdelningen är en resultatenhet som säljer portioner till Utbildnings-
förvaltningen och därmed bör resurser tillföras Utbildningsförvaltningen så 
att de har täckning för ökade portionspriser.  
Varje dag serveras två näringsberäknade rätter i skolrestaurangen varav det 
ena är ett vegetariskt alternativ som innehåller mjölk och ägg (lakto- ovo- 
vegetariskt altenativ). Om det beslutas att ställa miljöstyrningsrådets baskrav 
vid livsmedelsupphandlingen bli det svårt och kostsamt att erbjuda halalkost 
som specialkost. Tillgången på halalprodukter som även uppfyller 
miljöstyrningsrådets krav är begränsad och ofta betydligt dyrare än andra 
livsmedel. För närvarande serveras ca 120 portioner enligt halal varje dag. 
Därför föreslås att Bodens kommun samtidigt beslutar att förutom det lakto-
ovo vegetariska alternativet enbart erbjuda fläskfri kost och specialkost på 
grund av sjukdom till barn och ungdomar i Bodens kommun.  

Det pågår en kostutredning inom kommunen som snart ska redovisas. Ett 
kostpolitiskt program bör tas fram så att det finns ett tydligt och vägledande 
dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten i Bodens kommun.  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överrensstämmer med kommunfullmäktiges 
beslut. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls. 
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§ 8  forts 
________________ 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
Utbildningsnämnden   

 
För kännedom 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret och upphandlingsenheten) 
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§ 9 Finansiering av fastighetsutredning 
KS 2013/99 

Beslut  
1. Kommunfullmäktige anvisar 700 000 kr ur kommunfullmäktiges konto 

för oförutsedda utgifter till kommunledningsförvaltningen, för 
finansiering av kostnader för utredning av ny fastighetsorganisation. 

2. Kommunfullmäktige anvisar 200 000 kr ur kommunfullmäktiges konto 
för oförutsedda utgifter till kommunledningsförvaltningen, för 
finansiering av kostnader för utredning av fastighetsförvärv. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-23, § 179, att anta en avsiktsförklaring 
där man lade fast kommunens intresse för att förvärva fastigheter från 
Sveafastigheter. Säljaren kommer med anledning av kommunens intresse att 
tillhandahålla underlag om dessa fastigheter till kommunen som för att 
kunna gå vidare med nödvändiga analyser har ett behov att nyttja externa 
experter. Bedömd kostnad för utredningen är ca 200 000 kr. 

Kommunen bedriver sedan december 2013 även en utredning av den 
framtida kommunala fastighetsorganisationen. Utredningen kräver ett 
betydande inslag av konsultstöd. Bedömd kostnad för utredningen är ca 
700 000 kr. 

Bedömd kostnad för dessa utredningar uppgår till 900 000 kr som föreslås 
tas ur kommunfullmäktige konto för oförutsedda utgifter. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige anvisar 900 000 kr ur kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter till kommunledningsförvaltningen, för finansiering av 
kostnader för utredning av fastighetsförvärv och ny fastighetsorganisation. 

Yrkanden 
Daniel Rönnbäck (M) och Hendrik Andersson (FP) föreslår att 
kommunfullmäktige anvisar 700 000 kr till kommunledningsförvaltningen, 
för finansiering av utredningen av den framtida kommunala 
fastighetsorganisationen, i övrigt avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Torbjörn Lidberg (S), Bosse Strömbäck (V) och Jan-Olov Bäcklund (S) 
föreslår att Daniel Rönnbäcks (M) förslag bifalls med ett tilläggyrkande med 
följande lydelse ”Kommunfullmäktige anvisar 200 000 kr ur 
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter till kommunlednings-
förvaltningen, för finansiering av kostnader för utredning av fastighets-
förvärv”. 
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§ 9  forts 
Ajournering sker mellan kl 15.32-15.42. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Daniel Rönnbäck (M) förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Daniel 
Rönnbäcks (M) förslag. 

Ordföranden ställer sen Torbjörn Lidbergs (S) med fleras tilläggsförslag om 
200 000 kr mot Daniel Rönnbäcks (M) förslag om avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) förslag.  

Votering begärs och ska genomföras. Den som röstar på bifall till 
tilläggsförslaget röstar Ja och den som röstar på avslag röstar Nej. 

Av 48 lämnade röster röstade 26 Ja och 22 Nej.  

Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige bifaller tilläggsförslaget. 

Hur var och en har röstat framgår av bifogad närvarolista. 

 
________________ 
För genomförande 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen)  
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§ 10 Nya interpellationer 
 

Fullmäktige beslutade att följande interpellation får ställas, svar lämnas på 
kommande kommunfullmäktige: 

1. Interpellation från Catarina Ask (MP) om boendestödjare (2014/31) 
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