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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2012-03-25   

  Omröstningar 

Ordinarie ledamöter När- § 29 § § 
 varo     

  Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Zachau, Carina, M N X      

Olsson, Christer, S N  X     

Andersson, Arne, M N X      

Eskilandersson, Mikael, SD N  X     

Möllerström, Arne, S N  X     

Zorec, Björn, FP N X      

Engström, Clas, KD N X      

Nilsson, Tomas, C N X      

Roos, Madeleine, M N X      

Nyberg, Donald, S N  X     

Persson, Mats, MO N X      

Bengtsson, Niclas, SD N  X     

Nilsson, Henrik, M N X      

Moreno Lena, S  N  X     

Andersson Ann-Sofie, FP, §§ 28-30 N X      

Kempe Gun, M N X      

Gustafsson, Martin, C   N X      

Bjertner, Thomas, S N  X     

Håkansson, Magnus, KD N X      

Borgkrantz Ursel, M N X      

Brorsson, Tommy, SD N  X     

Daa, Bjarne, S N  X     

Svensson Lennart, M Nt X      

Samuelsson, Jan, FP N  X     

Sigbo Leif, MO Nt  X     

Unosson, Christer, KD N X      

Silfvergren, Arne, S N  X     

Lindahl, Theresa, M N X      

Sternegård, Marianne, C N X      

Pulkert, Oldrich, SD   N  X     

Ljunggren Gert, S N  X     

Danielsson Lennart, M N X      

Carlsson Patric, S N  X     

Holmström Björkman Jane, FP N X      

Edvardsson, Gunnar, KD  N X      

Bengtsson Michael, SD N  X     

Bencsik Niklas, S N  X     

Nilsson Per-Uno, M N X      

Erixson, Ulla-Britt, SPI N X      

Raimosson, Torbjörn, C N X      

Svensson, Leif, S N  X     

Bäck Johansson, Heidie, MO N X      

Jacobsson Kenneth, M Nt X      

Hammar, Henrik, M N X      

Sjörin, Åke, FP, §§ 31-36 Nt - -     

N = ordinarie ledamot        Nt  =  tjänstgörande ersättare      F = frånvarande 
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KF §28  KLK.2013.76  001  
 

Information om program för Hållbar Jämställdhet  
 

Madeléne Ekelund, utvecklingssekreterare och Johanna Häggberg, 

folkhälsostrateg presenterar Sveriges Kommuner och Landstings 

program för Hållbar jämställdhet och vilka aktiviteter som skett och sker 

på lokal nivå i Örkelljunga kommun. 

 

SKL:s mål för Hållbar jämställdhet är att höja kvalitén i kommunala 

verksamheter genom att kvinnor och män, flickor och pojkar ska få 

likvärdig service, rättigheter och möjligheter från kommunerna. 

 

De jämställdhetspolitiska målen är att kvinnor och män ska ha samma 

makt att forma samhället och sina egna liv. Detta uttrycks i följande 

delmål: En jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk 

jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

 

Mål i jämställdhetsprojektet i Örkelljunga kommun: 

All offentlig statistik ska vara könsdelad 

Analysera den statistik som är framtagen 

Kommunala dokument, broschyrer, blanketter m m ska vara utformade 

utifrån genus och jämställdhet 

Jämställdhetsarbetet ska uppmärksammas och en majoritet av de 

kommunanställda ska känna till arbetet 

Checklista ska införas för jämställdhetsanalys för politikerna och 

tjänstemännen 

Nöjd kundindex (NKI) i kommunens medborgarenkät ska öka från 2012 

 

Madeléne och Johanna redovisar också en rad exempel på vad politiker, 

tjänstemän och medborgare kan göra för att komma längre i 

jämställdhetsarbetet, bl a genom att efterfråga resultat och analyser samt 

efterfråga likvärdig service och resursfördelning. 

 

Avslutningsvis lämnar de en inbjudan till de förtroendevalda att delta i 

en utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys den 23 april i 

Örkelljunga kommunhus. 

 

___________ 
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KF §29  KLK.2012.172  041  
 

Uppdrag i samband med budgetberedningens möte 
2012 - Utredning om en framtida grundskola i 
Örkelljunga (Skolutredning)  
 
Kommunstyrelsen har beslutat 

att utbildningsnämnden skall genomföra en utredning om 

 framtida grundskola i Örkelljunga. Utredningen ska beakta 

 elevernas kunskapsutveckling, lärarkompetens och 

 barnperspektiv. Utredningen har att förhålla sig till befintliga 

 lokaler. Redovisningen skall lämnas senast i december 2012, samt  

att  uppdra åt utbildningsnämnden att diskutera konsekvenserna av 

 minskade statsbidrag kopplade till gymnasieskolan. Under 2013  

           skall uppdraget redovisas 

 

Lejonet & Partners AB har efter upphandlingsförfarande erhållit 

utredningsuppdraget. 

 

Utredningen har presenterats för kommunstyrelsen och 

utbildningsnämnden vid kommunstyrelsen sammanträde 2013-02-06. 

Härefter har kommunstyrelsen och utbildningsnämnden diskuterat 

ärendet tillsammans 2013-06-13. 

 

Utbildningsnämnden har 2013-03-07, § 31 beslutat att till kommun-

styrelsen översända följande förslag till ny grundskoleorganisation 

utifrån grundskoleutredningen: 

att Bokelundaskolan, von Reisers skola, Beringskolan, 

 Mårdenskolan och Ekets skola organiseras som F-6 skolor samt 

 att Kungsskolan organiseras som en 7-9 skola, 

att Tockarps skola därmed läggs ner och att högstadiet på 

 Bokelundaskolan flyttas till Kungsskolan, 

att  organisationsförändringen skall gälla från höstterminen-13, 

att Kungsskolans aula och specialsalarna på Beringskolan byggs om 

 till moderna flexibla lärmiljöer, 

att en fortsatt studie – utredning görs när det gäller alternativa 

 möjligheter att använda de lokaler som inte längre skall vara 

 skollokaler, 

att en fortsatt studie – utredning görs gällande förändringar – 

 anpassningar på de skolor som skall vara kvar i organisationen, 
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KF §29  KLK.2012.172  041  
 
att grundsärskolan organiseras så att F-6 finns på Beringskolan och 

 7-9 på Kungsskolan. 

 

Utbildningsnämnden har dessutom beslutat 

att en fortsatt analys skall göras gällande måluppfyllelsen, orsaker 

 till skillnader mellan åren och de olika ämnena samt att 

 åtgärder för att förbättra elevresultaten – måluppfyllelsen, skall 

 utarbetas, 

att        upprätta en kompetensförsörjningsplan utifrån den redovisning  

            som finns i grundskoleutredningen. 

 

Kommunstyrelsen har vid behandling av ärendet 2013-03-13, § 34 

föreslagit att kommunfullmäktige beslutar 

att Bokelundaskolan, von Reisers skola, Beringskolan, 

 Mårdenskolan och Ekets skola organiseras som F-6 skolor 

 att Kungsskolan organiseras som en 7-9 skola,  

att Tockarps skola därmed läggs ner och att högstadiet på 

 Bokelundaskolan flyttas till Kungsskolan samt 

att  organisationsförändringen skall gälla från höstterminen-13 

 

Kommunstyrelsen har vidare beslutat att uppdra åt utbildningsnämnden 

att utreda möjligheten att inrätta en förskola i Tockarp. 

 

Beslutsunderlag 

UN § 31 2013-03-07 

Beslut - Ks § 34 2013-03-13 2013-03-14 

Framtida grundskoleorganisation /Skolutredning 2013-02-07 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Yrkanden 

 

Utbildningsnämndens ordförande Björn Zorec, FP, inleder med att ge en 

bakgrund till grundskoleutredningen och processen i detta ärende. 

 

Mikael Eskilandersson, SD, Mats Persson, MO, Niclas Bengtsson, SD, 

Leif Svensson S, Jane Holmström Björkman, FP och Bjarne Daa, S yrkar 

avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Christer Unosson, KD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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KF §29  KLK.2012.172  041  
 
Christer Olsson, S, Theresa Lindahl, M, och Marianne Sternegård, C, 

yttrar sig i ärendet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om en stunds ajournering av ärendet. 

 

Efter ajourneringen yrkar Björn Zorec att ärendet återremitteras till 

kommunstyrelsen med motiveringen att majoritetsföreträdarna ges 

möjlighet att föra dialog med företrädare för oppositionspartierna för att 

undersöka om det eventuellt kan åstadkommas ett gemensamt 

ställningstagande i ärendet. 

 

Mats Persson instämmer i yrkandet om återremiss till kommunstyrelsen, 

men med följande argument: Skäl för att bevara Eket och Åsljunga, 

information dagen innan beslut i utbildningsnämndens arbetsutskott, 

föräldrarnas initiativ samt kommunallagen, kallelser och dagordning. 

 

Patric Carlsson, S, och Mikael Eskilandersson, SD, yrkar avslag på 

yrkandet om återremiss och yrkar istället att ärendet ska avgöras idag. 

 

Proposition 

 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras till kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige 

beslutar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. 

 

Omröstning 

 

Omröstning begärs och följande proposition godkännes: 

Ja-röst för bifall till att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen  

Nej-röst för att bifall till att ärendet ska avgöras idag 

 

Omröstningsresultat 

 

Vid omröstningen avger kommunfullmäktige 26 ja-röster och 18 nej-

röster. Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet 

till kommunstyrelsen. 
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KF §29  KLK.2012.172  041 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.  

____________ 
 
Expedieras till: 

Utbildningsnämnden 

Carina Zachau för handläggning 

Peter Andreasson 
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KF §30  KLK.2012.138  481  
 

Besvarande av motion - Kommunen bör iordningsställa 
en hundrastgård i centralorten Örkelljunga  
 

Ulla-Britt Erixson, SPI, och Bertil Frantz, SPI, har inkommit med motion  

daterad 2012-04-16 med begäran om att  kommunen låter iordningställa en  

hundrastgård i centralorten Örkelljunga. 

Motionärerna skriver följande i motionen:  

 

En lämplig plats vore den gamla korpfotbollsplanen på Turabygget. 

Genom att det finns en inhägnad rastgård, där hunden kan springa lös och 

leka borde det bli färre olägenheter i form av lösspringande och rastande 

hundar på stigar, lekytor för barn, parker och andra grönytor i tätorten. 

Hundbajs lite här och där vittnar om att nuvarande system fungerar 

dåligt. Detta till stort förtret för icke hundägare. 

 

SPI i Örkelljunga föreslår därför att kommunfullmäktige uppdrar åt 

kommunstyrelsen att utreda hundrastgårdsförslaget i enlighet med 

motionärens yrkande.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat 

att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 

 yttrande vad gäller dels frågan om lämpligheten av en 

 hundrastgård vid Turabygget, dels kostnadsberäkning för 

 anläggandet och skötsel av hundrastgården, samt 

att  svar skall lämnas senast den 5 december 2012. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat 

att motionärernas förslag till placering av hundrastgård på den 

 gamla korpfotbollsplanen på Turabygget inte är lämplig, och 

att översända tjänsteskrivelse från mark- och 

 exploateringsingenjör Vanja Carlsson till kommunstyrelsen. 
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KF §30  KLK.2012.138  481 

 

Exploateringsingenjör Vanja Carlsson har i skrivelse informerat att 

gällande detaljplan medför inga hinder för anläggandet av en hund-

rastgård på den gamla korpfotbollsplanen. Däremot ligger den mycket 

nära befintliga bostäder, cirka: 50 meter, och att tillgängligheten till 

området är begränsad, vilket gör platsen mindre lämplig för anläggandet 

av en hundrastgård. Det finns områden i Örkelljunga tätort med bättre 

tillgänglighet och som inte på ett negativt sätt påverkar de boende inom 

området, exempelvis området kring den gamla tippen på Bruketområdet. 

 

Kostnadsbedömning 

Nedan följer en grov kostnadsbedömning för anläggning av en 500 kvm 

stor hundrastgård. 
 

Åtgärd Kostnad (kr) 
Stängsel, 1,2 m, + grind 
 

25 000  

Markkostnader 
(schakt av jordmån, överbyggnad 2 cm 
gruslager, bortforsling av sly, buskar och 
rötter, samt hundlatrin, bänk och skylt) 

75 000  
 

 

Belysning, 2 stolpar 

 
30 000 

Arbetskostnad för gatukontorets personal 
för skötsel och drift av hundrastgården.  

12 000 kr/ årligen 

Totalt 130 000 kr (+ 12000 kr/årligen) 

 

Protokollsanteckning i arbetsutskottet 2013-02-27 

Arbetsutskottet har noterat att samhällsbyggnadsnämnden genomfört en 

utredning enligt motionärernas önskemål. Enligt nämnden är förslaget 

om Turabygget inte lämpligt.  

 

Kommunstyrelsen har 2013-03-06, § 32 föreslagit att 

kommunfullmäktige beslutar 

att som yttrande över motionen översända samhällsbyggnadsnämndens 

 protokoll under § 24/2013 vari presenteras genomförd utredning om 

 en hundrastgård, samt 

att motionen därmed anses bifallen till den del som rör efterfrågad och 

 genomförd utredning, samt  

att  för övrigt avslå motionens framförda förslag om att låta 

 iordningställa en hundrastgård i centralorten Örkelljunga.  
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KF §30  KLK.2012.138  481 

 

Beslutsunderlag 

KS § 32 2013-03-06 2013-03-13 

Motion - kommunen bör iordningsställa en hundrastgård i centralorten 

Örkelljunga 2012-04-18 

SBN § 24 2013-02-25 2013-02-27 

Tjänsteskrivelse hundrastgård 2013-02-26 

Beslut - Sbn § 109 2013-02-13 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Yrkanden 

 

Bjarne Daa, S, yrkar med instämmande av Thomas Bjertner, S, bifall till 

de två första att-satserna i kommunstyrelsens förslag och avslag på den 

tredje att-satsen. 

 

Carina Zachau, M, Niclas Bengtsson, SD, och Henrik Nilsson, M, yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ulla-Britt Erixson, SPI, yrkar bifall till motionen. 

 

Patric Carlsson, S, Theresa Lindahl, M, och Christer Olsson, S, yttrar sig 

i ärendet. 

 

Proposition 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, på Bjarne 

Daas yrkande och på Ulla-Britt Erixsons yrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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KF §30  KLK.2012.138  481 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att som yttrande över motionen översända samhällsbyggnadsnämndens 

 protokoll under § 24/2013 vari presenteras genomförd utredning om 

 en hundrastgård, samt 

 

att motionen därmed anses bifallen till den del som rör efterfrågad och 

 genomförd utredning, samt  

 

att  för övrigt avslå motionens framförda förslag om att låta 

 iordningställa en hundrastgård i centralorten Örkelljunga.  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ulla-Britt Erixson 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kristian Swärd 
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KF §31  KLK.2013.30  314  
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om motionen 
Ljungheden - en kommunsymbol  
 

Leif Sigbo, MO, har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 

vad som blivit av den av kommunfullmäktige antagna motionen  

”Ljungheden – en kommunsymbol”.  Motionen innebar att 

kommunstyrelsen i samverkan med Trafikverket ska låta sköta 

vägslänterna på ett sådant sätt att ljunghedarna bevaras. 

 

Med hänvisning till detta ovanstående frågar Leif Sigbo: 

Vad har hänt? 

Vilka initiativ har kommunstyrelsen tagit? 

Hur har vägverket reagerat? 

 

Underlag 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om motionen Ljungheden - en 

kommunsymbol 2013-01-31 

KF §21 2013-02-25 2013-03-14 

 

Svar från kommunstyrelsens ordförande 

 

Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau, M, svarar att 

samhällsbyggnadsförvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket och 

med deras driftentreprenör PEAB. 

 

Röjning av vägslänterna längs med E 4:an och väg 24 sker efter ett antal 

kriterier, vilket bl a innebär att röjning sker årligen inom ett område av 

10 meter från vägkant. Planterade buskar och växter samt träd som har en 

diameter större än 10 cm tas ej bort. Efter genomförd åtgärd ska 

resultatet ge ett välskött intryck. 

 

Det står inte uttryckligen i driftentreprenörens anvisningar att ljungheden 

ska bevaras men det står att planteringar av buskar och växter ej får tas 

bort och trafikverket menar att ljungheden räknas hit. Vid telefonsamtal 

med både Trafikverket och PEAB framkommer det att arbetet idag utförs 

på ett sådant sätt som gör att ljungheden inte tas bort. Trafikverket anser 

att de som utför arbetet har kompetens nog att se till att inte ta bort växter 

som är planterade eller växter som ger ett parkliknande utseende i 

vägslänterna i förhållande till sly och diverse ogräs som ska tas bort. 
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KF §31  KLK.2013.30  314  
 

Leif Sigbo tackar för svaret och uttrycker att det positivt att åtminstone 

något har hänt. Han efterlyser dock att Trafikverket får instruktioner om 

skötsel av slänterna. För att ljungheden ska se ut som ljunghed så måste 

man rensa bort buskage av olika slag så att ljungheden syns. 

 

Leif Sigbo uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att till Trafikverket 

förklara intentionerna med den här motionen. 

 

Carina Zachau bollar tillbaka uppmaningen till Leif Sigbo, som ingår i 

samhällsbyggnadsnämnden. 

______________ 
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KF §32  KLK.2013.56  611  
 

Interpellation - Vad händer runt Bokelundaskolan?  
 

Mats Persson, MO, har 2013-02-19 kommit in med interpellation ställd 

till utbildningsnämndens ordförande om vad som händer runt 

Bokelundaskolan. Bakgrunden är att Mats Persson fått handlingar som 

handlar om missförhållanden vid skolan och han anför att det måste 

handla om politisk ledning och styrning, vilket faller tungt på nämnden. 

 

Mats Persson ställer då följande frågor till nämndens ordförande: 

Vad är det som händer vid Bokelundaskolan? 

Hur länge har nämnden känt till problematiken? 

Hur avser man lösa frågan om ledning och styrning av skolan? 

 

Underlag 

Interpellation - Vad händer runt Bokelundaskolan? 2013-02-19 

  

Svar från utbildningsnämndens ordförande 

 

Utbildningsnämndens ordförande Björn Zorec, FP, svarar att vad 

beträffar den första frågan så finns det ett missnöje riktat mot 

skolledningen som dels beror på bemötandet och dels på att man inte är 

nöjd med insatta åtgärder. 

 

När det gäller den andra frågan så kan man säga att det under hela 

mandatperioden till och från har hänt småsaker, men problemen har 

eskalerat i takt med att skrivelser har kommit in. 

 

Den tredje frågan rör personalärende, som nämnden arbetar med och 

Björn Zorec förklarar att detta tänker han inte utveckla här i fullmäktige. 

 

Mats Persson meddelar att han avser att JO-anmäla hanteringen av detta 

ärende. 

 

Thomas Bjertner, S, Mikael Eskilandersson, SD, Carina Zachau, M, och 

Theresa Lindahl, M, deltar också i interpellationsdebatten. 

____________ 
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KF §33  KLK.2013.79  611  
 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande - Är 
det mer än fullmäktige som stänger dörrarna?  
 

Mats Persson, MO, har 2013-03-11 kommit in med interpellation till 

utbildningsnämndens ordförande om att dörrar stängs innan beslut är 

fattade. 

 

Bakgrunden är att Björn Zorec i en tidningsartikel om Bokelundaskolan 

uttryckt att när det gäller Bokelundaskolans framtid är dörren stängd. 

Vad är detta för trams? Alliansen stänger dörrar innan beslut är fattade. 

Det skulle ju innebära att fullmäktige är komplett onödigt. Här vill 

föräldrar diskutera missförhållanden när Björn Zorec stänger dörren, 

sannolikt för att vi inom oppositionen skulle får reda på det hela. 

Förslaget om nedläggning är lagd regelstridigt direkt i utbildnings-

nämndens au. Alla regler i kommunallagen om att ärenden skall utlysas 

och samtidigt ges en beskrivning ignorerar man. Vad innebär det med 

"stängda dörrar" innan slutliga beslut är fattade? 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande - Är det mer än 

fullmäktige som stänger dörrarna? 2013-03-12 

 

Svar från utbildningsnämndens ordförande 

 

Utbildningsnämndens ordförande Björn Zorec, FP, ger kommunfull-

mäktige bakgrund till varför han tackat nej till att delta i ett visst möte. 

Han konstaterar att när ett beslut väl är fattat i utbildningsnämnden finns 

i det sammanhanget inte mer att diskutera, därav begreppet stängd dörr. 

Men inga dörrar stängs för kontakter med föräldrarna om deras barn och 

ett sådant möte är utsatt till den 8 april. 

 

Mats Persson anför att majoriteten i nämnden måste ta detta på stort 

allvar. 

 

Leif Svensson, S, Bjarne Daa, S, och Thomas Bjertner, S, deltar också i 

interpellationsdebatten. 

_____________ 
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KF §34  KLK.2013.51  734  
 

Anmälan motion - Vem ska bygga ett nytt äldreboende?  
 

Carina Zachau, M, har kommit in med motion, daterad 2013-02-15 om 

byggande av nytt äldreboende i Örkelljunga. 

 

Diskussion om ett nytt äldreboende i Örkelljunga har efter en motion i 

fullmäktige påbörjats. En arbetsgrupp är tillsatt som ska utreda och 

diskutera förutsättningar om ett eventuellt nytt äldreboende i Örkelljunga 

kommun. 

 

Kommunstyrelsen har kommit till slutsatsen att en ombyggnation av 

Södergården inte är aktuellt. Byggnaden är svår att bygga om till ett 

modernt och funktionellt äldreboende, dessutom är kostnaden för 

ombyggnaden stor i jämförelse med att bygga nytt. 

 

Arbetsgruppen har kommit fram till två olika alternativ, att bygga 40 nya 

särskilt boendeplatser och det andra alternativet är 70 nya särskilt 

boendeplatser. Det har ännu inte diskuterats om vi ska bygga i egen regi 

eller om vi skall uppdra åt en extern part att bygga och att Örkelljunga 

kommun därefter ska hyra äldreboendet. 

 

Moderata fullmäktigegruppen har diskuterat frågan och har noterat att i 

vissa kommuner har det varit det kommunala bostadsbolaget som byggt 

äldreboende. Andra kommuner har kombinerat särskilt boende med 

trygghetsboende, där kommun och bostadsbolag har delat på ägandet. 

Kan någon av de modellerna vara ett alternativ för Örkelljunga kommun? 

Moderaterna vill att frågan diskuteras med Örkelljungabostäder AB. 

 

Med hänvisning till ovanstående vill motionären att fullmäktige ger 

kommunstyrelsen och Örkelljungabostäder AB i uppdrag att tillsammans 

belysa olika alternativ och redovisa förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Anmälan motion - Vem ska bygga ett nytt äldreboende? 2013-02-18 

  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

____________ 
 
Expedieras till: Ksau 17 april 
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KF §35  KLK.2013.77  113  
 

Ny ersättare i kommunfullmäktige för Folkpartiet 
liberalerna  
 

Beslutsunderlag 

Ny ersättare i kommunfullmäktige för Folkpartiet liberalerna 2013-03-12 

Protokoll från länsstyrelsen daterat 2013-03-08 om att Erkki Ekman 

utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter avgångne Maria 

Ohlsson. 

  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till protokollet notera att Erkki Ekman utsetts till ny 

           ersättare i kommunfullmäktige  

___________ 
 
Expedieras till: 

Troman 

Lönekontoret 
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KF §36  KLK.2013.78  113  
 

Ny ledamot samt ersättare i kommunfullmäktige för 
Socialdemokraterna  
 

Beslutsunderlag 

Ny ledamot samt ersättare i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna 

2013-03-12 

Protokoll från länsstyrelsen daterat 2013-03-08 om att Gert Ljunggren 

utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige efter avgångne Cecilia 

Andersson samt att Tyrone Stebner utsetts till ny ersättare efter Gert 

Ljunggren. 

  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till protokollet notera att Gert Ljunggren utsetts till ny 

            ledamot i kommunfullmäktige samt  

 

att Tyrone Stebner utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige 

____________ 
 
Expedieras till: 

Troman 

Lönekontoret 

  

 


