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Sammanträdesdatum 

2015-09-29 1(25) 

Kommunfullmäktige 
 

Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 29 september 2015 kl. 18.30 – 19.40 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 115 och § 116 kl. 19.25 – 19.30 
 
100 - 117 

 
 
Beslutande 

 
 
Per Ribacke (S) 

 
 
Helen Gustavsson (M) 

 Gunnel Nordahl (S) Matz Athley (M) 
 Robert Olesen (S) Suzanne Karlsson (M) 
 Peter Johansson (S) Gunilla Gustafsson (M) 
 Sebastian Ohlsson (S) Tomas Öhling (M) 
 Sonia Muhlenthler Salsamendi (S) Rune Gustafsson (M) 
 Lars-Olof Petersson (S) Björn Tisjö (M) 
 Lisbeth Holmqvist (S) Sara Karlsmo (M) 
 Bertil Olsson (S) ordf. Lennart Johansson (SD) 
 Anna-Karin Bjuvsjö Johansson (S) David Kristiansson (SD) 
 Johnny Lundberg (S)  (SD) 
 Tomas Hedevik (S) Benny Lundh Johansson (SD) 
 Anita Lindstedt (S) Fredrik Johansson (SD) 
 Tommy Mases (S) Tommy Ernemyr (SD) 
 Thomas Haraldsson (C) Göran Fredriksson (SD) 
 Mats Nilsson (C) Lars-Olof Franzén (AA) 
 Monica Pihl (C) 1:e vice Jimmy Hammarström (AA) 
 Jonas Engkvist (C) Maria Magnusson Everthsson (AA) 
 Cristina Haraldsson (C) Tommy Everthsson (AA) 
 Andreas Nilsson (C) Kauko Antbacke (KD) 
 Heléne Andersson (C) Christer Brincner (KD) 
 Birgit Andersson (MP) Ola Andersson (V) 
 Hanna Evelyndotter (MP) Anne Grotmaak (V) 
 Thomas Johnsson (M) Bengt-Olof Söderström (FP) 2:e vice  
 Mikael Johansson (M)  
   
   
Närvarande ersättare   
   
Övriga deltagare Mats Johnsson, ordförande revisionen § 

106 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-10-06 kl. 15.00  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      
 Bertil Olsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Christer Brincner (KD)            Ola Andersson (V) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2015-09-29 
Anslaget under tiden 2015-10-07 – 2015-10-28 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KF § 100 Dnr 2015/066.000 

Allmänhetens frågestund 

Redogörelse 
Allmänheten ska, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 
24, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle 
att ställa frågor om de ärenden som upptagits i kungörelsen. 

Allmänheten ställer vid dagens sammanträde inga frågor till 
fullmäktiges ledamöter. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KF § 101 Dnr 2015/441.106  

Information om Kronobergs luftvårdsförbund 

Redogörelse 
Informationsärendet flyttas till fullmäktiges sammanträde 27 oktober. 

Protokollet ska skickas till 
Akten  
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KF § 102 Dnr 2015/358.510 

Anmälan av medborgarförslag om 
hastighetsbegränsningar vid skolor under sommarlov 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag, 26 juli 2015 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag redogörs för att Ljungby kommun tillämpar 
normal hastighet under sommarlovet, på minst en passage, där 
hastigheten under resten av året är nedsatt, då det ligger en skola i 
närheten. 

I Alvesta får man köra med låg hastighet även under sommarlovet. 
Med anledning av detta föreslås att Alvesta kommun följer Ljungby 
kommuns praxis och täcker över begränsningsskyltarna under 
sommarlovet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. 

Protokollet ska skickas till 
(uppgift borttagen) 

Akten 
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KF § 103 Dnr 2015/359.510 

Anmälan av medborgarförslag om hastigheten på 
Fornvägen 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag, 26 juli 2015 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag föreslås att hastigheten på Fornvägen i Alvesta 
anpassas till den verklighet som råder, då de flesta bilister finner 
rådande hastighetsbegränsning obefogad. Förslagsställaren föreslår en 
begränsning på exempelvis 50km/h med tanke på gångtrafikanter. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. 

Protokollet ska skickas till 
(uppgift borttagen) 

Akten 
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KF§ 104 Dnr 2015/404.735 

Anmälan av motion (M) angående tillskapande av nytt 
särskilt boende 

Beslutsunderlag 
1. Motion, 26 augusti 2015 

Redogörelse 
I en motion från Mikael Johansson (M) redogörs för att fullmäktige 
beslutat om att ett nytt särskilt boende med 72 platser ska byggas. 
Enligt de preliminära beräkningarna kommer kostnaden att bli ungefär 
190 miljoner kr. Denna investering ska göras av kommunen i dagens 
svåra ekonomiska läge. Moderaterna är fullt medvetna om att dessa 
platser på särskilt boende för äldre är nödvändiga att tillskapa snarast, 
men samtidigt måste våra skattemedel användas på bästa sätt. 

De senaste åren har alltfler kommuner valt en annan väg att tillskapa 
nya boenden för äldre. Man låter privata utförare bygga och driva 
boendet, sedan upphandlar kommunen de platser man har behov av. 
Det innebär enligt våra beräkningar lägre investeringskostnad, lägre 
vårdavgift per plats, troligen snabbare byggnation samt att vi har 
möjlighet att dra oss ur efter avtalstiden om vi inte är nöjda. 

Motionären redogör även att en sammanställning av statistik från 
Socialstyrelsen, SCB och Jobbhälsobarometern där privata och 
offentliga aktörer i äldreomsorgen jämförs visar att personalens 
trivsel, lön samt kvalitén på driften är högre hos privata aktörer. 

Med anledning av detta föreslår motionären att: 

- kommunfullmäktige beslutar att dra tillbaka sitt beslut att bygga nytt  
särskilt boende i egen regi, 

- kommunfullmäktige beslutar att upphandla 72 platser för särskilt boende,  
boendet ska byggas på utsedd plats och upphandlad part ska köpa tomten  
till i förväg fastställt pris. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten  
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KF § 105 Dnr 2015/433.000 

Anmälan av motion (SD) om register på kommunens 
webbplats 

Beslutsunderlag 
1. Motion, 8 september 2015 

Redogörelse 
I en motion föreslår Benny Lundh Johansson (SD) att motioner, 
interpellationer samt enskilda frågor görs tillgängliga för allmänheten 
via ett register på Alvesta kommuns webbplats. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Benny Lundh Johansson (SD) 

Akten 
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KF § 106 Dnr 2015/068.007 

Aktuellt från revisorerna 

Redogörelse 
Revisionens ordförande Mats Johnsson (M) lämnar följande 
information till kommunfullmäktige: 

1. Under våren meddelade revisionen att upphandling av sakkunnigt  
biträde initierats. Upphandlingen är slutförd och PwC är från och  
med 1 augusti sakkunnigt biträde. Avtalet löper på två år med möjlighet  
till två års förlängning. 

2. Följande tre granskningar har revisionen beslutat om: 
- Utbildningsnämndens styrning och uppföljning, samt kommunstyrelsens  

uppsiktsplikt gentemot utbildningsnämnden, 
- Nämnden för individ- och familjeomsorgs samverkan kring barn  

i behov av särskilt stöd, 
- Kommunstyrelsen och nämnden för samhällsplanering, granskning av  

Alvesta kommuns verksamhet för fysisk planering i förhållande till 
kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Protokollet ska skickas till 
Akten  
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KF § 107 Dnr 2015/067.000 

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Kommunfullmäktiges ordförande informerar kommunfullmäktiges 
ledamöter om att frågan om formen för allmänhetens frågestund 
skickas med till alla partier med möjlighet, att till presidiet under 
hösten, inlämna synpunkter på frågan för att eventuellt vid årsskiftet 
ändra hanteringen av allmänhetens frågestund. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KF § 108 Dnr 2015/041.000 

Besvarande av medborgarförslag angående ny 
samlingslokal i Vislanda 

Beslutsunderlag 
1. KS § 82, 25 augusti 2015 
2. KS AU § 73, 11 augusti 2015 
3. Tjänsteskrivelse, 30 juli 2015 
4. KF § 3, 24 mars 2015 
5. Medborgarförslag, 2 februari 2015 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag redogörs för att det i Vislanda saknas en 
samlingslokal. Med anledning av detta ges två förslag: bygga ut Djupa 
Kajäng eller bygga en ny brandstation och göra om den gamla till en 
samlingslokal. 

I en tjänsteskrivelse redogörs det för att frågan om samlingslokal i 
Vislanda har varit aktuell en tid i den lokalpolitiska diskussionen. För 
Vislanda har renovering av utomhusbadet varit i fokus och i budget 
2015 finns pengar avsatta för åtgärder. 

Fortsättningsvis framgår att frågan om samlingslokal i Vislanda 
behöver beredas vidare för att svara på frågor gällande behov, ansvar, 
ekonomi m.m. Dessa utredningsfrågor tas lämpligen upp i kommande 
planeringsarbete för Vislanda i anslutning till 
planeringsdiskussionerna för renoveringen/ombygganden av 
utomhusbadet, samt i beredningar av behov och 
planeringsförutsättningar i kommande Mål och budget 2017 – 2019. 

Beredning 
KS § 82 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. uppdra till kommunstyrelsen att ta upp en diskussion med de lokala  
föreningarna om drift och investering i en samlingslokal i Vislanda, 

2. anse medborgarförslaget behandlat med hänvisning till kommande  
beredning av samlingslokal i Vislanda. 

Protokollet ska skickas till 
(uppgift borttagen) 

Kommunstyrelsen 
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Akten 
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KF § 109 Dnr 2015/075.735 

Besvarande av motion om äldreboende i Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. KS § 81, 25 augusti 2015 
2. KS AU § 74, 11 augusti 2015 
3. Tjänsteskrivelse, 30 juli 2015 
4. KF § 80, 26 maj 2015 
5. KF § 10, 24 mars 2015 
6. Motion, 16 februari 2015 

Redogörelse 
I en motion från Lars-Olof Franzén (AA), Kauko Antbacke (KD), 
Anne Grotmaak (V) och Bengt-Olof Söderström (FP) redogörs för att 
den politiska ledningen aviserat omtag gällande byggnation av 
äldrecenter. 

Motionärerna föreslår att fullmäktige omgående startar upp 
planeringen för 20 permanenta platser vid Högåsen till en beräknad 
kostnad av 26 miljoner kronor, att Bryggaren kvarstår som 
äldreboende så länge platsbehovet finns samt att folkparksområdet 
detaljplaneras för byggnation av äldreboende. 

I en tjänsteskrivelse redogörs för att efter det att motionen lämnats till 
kommunfullmäktige har kommunen tagit beslut att avstå från att 
lokalisera det nya äldrecentret till Tingsbacken och istället förorda en 
lokalisering till Västra Rönnedal. Utrednings-/detaljplanerarbete om 
det pågår. Med den hanteringen har en ny lösning och ny placering av 
äldrecentret lagts fast av kommunfullmäktige. 

Beredning 
KS § 81 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till motionen. 

Per Ribacke (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
och avslag till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige på Lars-Olof Franzéns (AA) 
yrkande och Per Ribackes (S) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt Per Ribackes (S) yrkande. 

Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 
röst på kommunstyrelsens förslag till beslut. Nej-röst innebär röst på 
Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. 

Med 33 ja-röster och 15 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Röster redovisas i separat bilaga till protokollet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 
det nya beslutet från maj 2015 i kommunfullmäktige (KF § 80/2015). 

Protokollet ska skickas till 
Lars-Olof Franzén (AA) 

Kauko Antbacke (KD) 

Anne Grotmaak (V) 

Bengt-Olof Söderström (FP) 

Akten 
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KF § 110 Dnr 2015/428.000 

Enkel fråga till gruppledarna för (FP), (KD), (V) samt (AA) 

Beslutsunderlag 
1. Enkel fråga, 2 september 2015 

Redogörelse 
Tomas Hedevik (S) redogör för att en av Sverigedemokraternas 
ledamöter i Alvesta kommunfullmäktige har låtit tatuera sig med den 
så kallade Odalrunan. Då Sverigedemokraterna till synes accepterar 
att en av deras ledamöter så uppenbart ansluter sig till den nazistiska 
ideologin måste Sverigedemokraterna som helhet betraktas som ett 
parti helt klart anknutet till den nazistiska ideologin. Med anledning 
av detta ställer Tomas Hedevik (S) följande fråga till gruppledarna för 
(FP), (KD), (V) och (AA): 

Hur tänker ni som parti agera för att isolera Sverigedemokraterna från 
något som helst politiskt inflytande i denna församling och i nämnder 
och styrelser där de är representerade? 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan inte får ställas.  

Protokollet ska skickas till 
Tomas Hedevik (S) 

Akten 
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KF § 111 Dnr 2011/657.219 

Lyngsåsa vindkraftspark 

Beslutsunderlag 
1. KS § 77, 25 augusti 2015 

2. KS AU § 77, 11 augusti 2015 

3. Tjänsteskrivelse, 1 juli 2015 

4. KF § 78, 26 maj 2015 

5. Tjänsteskrivelse, 11 maj 2015 inklusive bilagor 

Redogörelse 
HS Kraft AB ansöker om tillstånd till uppförande och drift av en 
gruppstation för vindkraft på fastigheterna Lyngsåsa 1:2, Sållareboda 
1:2 och Sållareboda 1:3. Området ligger ca 8 km väster om Alvesta 
tätort och strax söder om riksväg 25.  

Bolaget har idag ett lagakraftvunnet miljötillstånd som omfattar större 
delen av projektområdet på 36 vindkraftverk med en totalhöjd på 
vardera 150 meter. Syftet med en ny ansökan är att öka miljöutbytet 
utifrån dagens och den skattade framtidens teknologi med ett 
reducerat intrång, i det aktuella fallet med 14 färre vindkraftverk. 
Vindkraftsparken ska bestå av maximalt 22 stycken vindkraftverk. 
Verkens höjd ska vara högst 210 meter. 

Området är i den kommunala vindkraftsplanen i huvudsak utpekat 
som prioriterat för vindkraft och området är även utpekat som 
riksintresse för vindbruk. Bolagets ansökan bör tillstyrkas, skäl för att 
utöva kommunalvetorätt föreligger inte. 

Kommunfullmäktige återremitterade den 26 maj ärendet. 
Återremissen har nu hanteras och tas därför upp för beslut. 

Beredning 
KS § 77 

Jäv 
Maria Magnusson Everthsson (AA) och Tommy Everthsson (AA) 
anmäler jäv och deltar därför ej i ärendet och beslutet. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Mikael Johansson (M), Thomas Haraldsson (C), Birgit Andersson 
(MP), Robert Olesen (S) och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Benny Lundh Johansson (SD) och Lars-Olof Franzén (AA) yrkar 
bifall till beslutspunkt 1 och avslag till beslutspunkt 2. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige på beslutspunkt 1 och 
finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige på beslutspunkt 2 
och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 
röst på kommunstyrelsens förslag till beslut. Nej-röst innebär röst på 
Benny Lundh Johanssons (SD) och Lars-Olof Franzéns (AA) 
avslagsyrkande. 

Med 36 ja-röster, 9 nej-röster och 1 som avstår från att rösta beslutar 
kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Röster redovisas i separat bilaga till protokollet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. förklara återremissen för besvarad, 
2. tillstyrka etableringen. Området är i den kommunala vindkraftplanen 

i huvudsak utpekat som prioriterat för vindkraft och området är även  
utpekat som riksintresse för vindbruk. 
Kommunen lämnar följande synpunkter av vikt, dock ej som villkor  
för tillstyrkan: 
- Flyttningsmån för verken får inte innebära att verken hamnar närmare sjön 

Tjurken eller närboende än 700 meter. 
- Miljöprövningsdelegationen bör bedöma om sjön Tjurken ska ges ett lägre 

bullervillkor än 40 dBA pga. Dess intresse för fiske och friluftsliv. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna och Alvesta Alternativet reserverar sig mot 
beslutet. 

Protokollet ska skickas till 
HS Kraft AB 
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Miljöprövningsdelegationen 

Akten  
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KF§ 112 Dnr 2015/119.219  

Besvarande av motion (M) gällande vindkraft i Alvesta 
kommun 

Beslutsunderlag 
1. KS § 78, 25 augusti 2015 

2. KS AU § 75,11 augusti 2015 

3. Tjänsteskrivelse inklusive bilaga, 1 juli 2015 

4. KF § 12, 24 mars 2015 

5. Motion, 13 mars 2015 

Redogörelse  
I en motion föreslår Moderaterna att Alvesta kommuns vindkraftplan 
revideras efter de förutsättningar, nya kunskaper och erfarenheter som 
finns idag samt att Alvesta kommun inte godkänner att bygga några 
vindkraftparker innan vindkraftplanen är reviderad. 

I en tjänsteskrivelse redogörs för att övervägande del av 
ställningstagandena i vindkraftsplanen är aktuella. Några 
ställningstaganden har dock visat sig vara svåra att tillämpa, otydliga 
eller har behövt uppdateras utifrån nya förutsättningar. Eftersom 
vindkraftsplanen enbart är vägledande och en bedömning görs i varje 
enskilt ärende bedöms inte en revidering av vindkraftsplanen vara av 
brådskande karaktär. Istället bör vindkraftsplanen ses över i samband 
med eventuell framtida revidering av översiktsplanen. Några 
sidoutredningar skulle kunna göras som stöd för handläggningen utan 
att dessa påverkar riktlinjerna. Beslut om vindkraftsparker kan fattas 
utan att vindkraftsplanen först revideras. 

Beredning 
KS § 78 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. avslå motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen, 
2. vid aktualitetsprövning av översiktsplanen ska även vindkraftplanen 

aktualitetsprövas. 

Protokollet ska skickas till 
Moderaterna 

Förvaltningen för samhällsplanering 
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KF § 113 Dnr 2015/171.009 

Rapportering från omsorgsnämnden om ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning, 30 juni 2015 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige tar del av ej verkställda beslut från 
omsorgsnämnden enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade per den 30 juni 2015. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisning med ej verkställda 
beslut från omsorgsnämnden till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Omsorgsnämnden 

Akten  
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KF § 114 Dnr 2015/062.000  

Rapportering från nämnden för individ- och familjeomsorg 
om ej verkställda beslut enligt SoL 

Beslutsunderlag 
1. NIF § 55, 8 juni 2015 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige tar del av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisning med ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Akten 
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KF § 115 Dnr 2014/399.113 

Begäran om entledigande av ledamot i fullmäktige 

Beslutsunderlag 
1. Begäran om entledigande, 7 augusti 2015 

Redogörelse 
Tuva Lind (MP) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige med anledning av flytt från kommunen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. entlediga Tuva Lind (MP) från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, 

2. hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning. 

Protokollet ska skickas till 
Tuva Lind (MP) 

Länsstyrelsen 

Personal 

Akten  

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 24(25) 

Kommunfullmäktige 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KF § 116 Dnr 2014/399.113 

Entledigande och val NFS, KF samt UN 

Beslutsunderlag 
1. VB § 10, 29 september 2015 

2. Begäran om entledigande, 3 september 2015 

Redogörelse 
Rickard Björkman (S) har begärt att entledigas från följande uppdrag: 
ledamot i nämnden för samhällsplanering, ersättare i 
kommunfullmäktige samt ersättare i utbildningsnämnden med 
anledning av flytt från kommunen. 

Beredning 
VB § 10 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. entlediga Rickard Björkman (S) från följande uppdrag: ledamot i 
nämnden för samhällsplanering, ersättare i kommunfullmäktige 
samt ersättare i utbildningsnämnden, 

2. utse Jessica Madsen (S) till ny ledamot i nämnden för 
samhällsplanering, 

3. utse Martina Lundström (S) till ny ersättare i nämnden för 
samhällsplanering, 

4. utse ny ersättare (S) i utbildningsnämnden vid nästa sammanträde, 
samt 

5. hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning, 

Protokollet ska skickas till 
Rickard Björkman (S) 

Jessica Madsen (S) 

Martina Lundström (S) 

Länsstyrelsen 

Personal 

Akten  
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KF § 117 Dnr 2014/399.113 

Val av nämndemän i Växjö Tingsrätt under perioden 2016-
2019 

Beredning 
VB § 11 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som nämndemän i Växjö Tingsrätt 
för mandatperioden 2016-2019 utse: 

Ida Ekman (M) 

Gert Bengtsson (M) 

Anders Herwin (C) 

Jimmy Hammarström (AA) 

Crister Nielsen (V) 

Edina Maslac (S) 

Per-Anders Nordahl (S) 

Ricardo Salsamendi (S) 

Vakant (SD) 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Växjö Tingsrätt  

Akten 
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