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§ 51 Dnr 13709  

 

Närvaro 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer närvaron. 

Sammanfattning 

Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
samhällsbyggnadsnämnden inleder sammanträdet med 10 ledamöter, 3 
tjänstgörande ersättare och 1 ej tjänstgörande ersättare. 
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§ 52 Dnr 13708  

 

Val av justerare 

Beslut 

Nämnden utser Per-Anders Nordahl (S) som justerare till protokollet. 

Sammanfattning 

Ordförande frågar om nämnden kan välja Per-Anders Nordahl (S) som justerare av 
protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum torsdagen den 23 
september 2021 klockan 10:00. 
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§ 53 Dnr 12323  

 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslutar att godkänna dagordningen. 

 

Sammanfattning 

Ordförande frågar om samhällsbyggnadsnämnden kan godkänna förslaget till 
dagordning för dagens sammanträde. 
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§ 54 Dnr 2021-00123  

 

Delårsrapport 2021 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna ekonomisk delårsrapport per 2021-
08-31 för Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Sammanfattning 

Nämndens mål enligt verksamhetsplan med internbudget bygger på de av 
kommunfullmäktige angivna riktningar och fokusområden Alvesta kommuns budget 
för 2021. Delårsrapporten redogör för ekonomiskt resultat t.o.m. augusti och följer 
upp nyckeltal kopplade till kommunfullmäktiges mål och till 
samhällsbyggnadsnämndens mål. 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2021 Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
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§ 55 Dnr 2021-00022  

 

Informations- och diskussionsärenden 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

1. Presentation av nya papperskorgar i Alvesta kommun 

I Alvesta kommun finns idag många papperskorgar och under september kommer 
34 stycken att få ett nytt fint utseende.  

 

2. Utredning av läkemedelsnivåer i avloppsvattnet. 

Va-avdelningen får bidrag från naturvårdsverket som en del av en nationell satsning 
för att rena avlopp från läkemedelsrester 

 

3. VA- informerar: utredningen kring Alvesta reningsverks framtid, pågående 
utredning om samarbete med Växjö kommun, Hierarkin kring styrdokumenten (VA-
plan, VA-policy mm och när de antogs och om behov av uppdatering). 
Återrapportering om nitratlösning Gottåsa/Grimslövs reningsverk. 

 

4. Nuläge i belysningsprogrammet 

En inventering av gatubelysning är färdigställd. nämnden har fått i uppdrag från 
kommunstyrelsen för belysning av landsbygd för 500 000 kr som ska användas 
under 2021. 

 

5. Information om Hagaparken och Hundrastplats 
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§ 56 Dnr 2021-00024  

 

Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Nämnden noterar informationen och lägger till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Ordförande beslutar om nytt beslut om förbud att parkera fordon på 
Hjärtenholmsvägen (Lokal trafikföreskrift 0764 2021:33 bilaga 1) i enlighet med 
nämndbeslut taget 2021-05-11 Dnr 2021-00062.  

Ordförande beslutar om att uppdra förvaltningschefen att underteckna köp- och 
markanvisningsavtal för del av Alvesta 15:1. 

Ordförande beslutar att ge förvaltningschefen uppdrag att köpa Oby 1:9 och 1:6. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar följande delegationsbeslut till handlingarna, 
delegationsbeslut fattade under tiden 2021-06-08 till 2021-09-15 angående 
trafikföreskrifter och parkeringstillstånd. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 2 

delegationsbeslut trafikföreskrifter och parkeringstillstånd 

2021-09 Delegationsbeslut trafikföreskrifter och parkeringstillstånd 

delegationsbeslut köpeavtal Orrakullen 

delegationsbeslut Oby 
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§ 57 Dnr 2021-00085  

 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge sökande, namn borttaget, dispens från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken i enlighet med inkomna handlingar. 

Dispensen gäller förstärkning av befintlig gångstig på en fastighet, fastighet 
borttagen. Som särskilt skäl anges att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige, 2019-12-17 § 19, tas en timavgift ut för 
handläggningen av ärendet. Då handläggningen tagit 3 timmar kommer en avgift på 
2820 kr att tas ut. Denna avgift kommer på separat faktura senare. 

 

Information 

Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att överklaga inom 3 
veckor. Sökanden uppmanas att avvakta utgången av tiden för överklagande innan 
åtgärden vidtas. Tiden 3 veckor räknas från den dag då ärendet inkommer till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar sökanden resultatet av prövningen. Beslutet 
kan därför tas i anspråk först när ett sådant besked erhållits, om det inte ändrar 
beslutet.  

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år eller inte har 
avslutats inom 5 år efter beslutsdatum.   

Sammanfattning 

En ansökan om strandskyddsdispens för förstärkning av befintlig gångstig på 
fastigheten, fastighet borttagen, har inkommit. Av ansökan med tillhörande 
handlingar framgår att sökanden vill förstärka gångstigen längs strandlinjen söder 
om befintlig pir, se bilaga 1.  

Idag finns en befintlig stig som används av allmänheten. Stigen ligger dock delvis på 
sankmark, vilket är anledningen till att sökanden vill förstärka den och på så sätt öka 
tillgängligheten för allmänheten på platsen. 

Platsen där åtgärden är planerad ligger vid sjön Furen som har ett utökat 
strandskydd på 200 meter.  

Platsen där åtgärden är planerad är därför belägen inom ett område som omfattas 
av bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 och 16 §§ miljöbalken. Enligt 18 § 
miljöbalken får dispens från bestämmelserna lämnas om det finns särskilda skäl.  

I ansökan anges dem särskilda skälen: 

Att området redan har tagits i anspråk på ett sett som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syfte. 
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Fastigheten är en jordbruksfastighet, omfattar totalt 10,4 hektar. Området ligger 
inom en så kallad by/gårdstomt, som är bebyggd. 

Området ingår i Naturvårdsprogrammet klass 2 (mycket stora naturvärden) på 
grund av landskapet, biologin och friluftslivet. 

Området ligger inom riksintresse för kulturvärden enligt Miljöbalken 3 kap 6 § och 
är även upptaget i kulturmiljöprogrammet. Beskrivning av riksintresset för 
kulturvärden i Härlöv är följande: Kyrkby sedan medeltiden med sockencentrum, 
smedja och välbevarade gårdsgrupperingar från 1800-talets första hälft. 

 

Bedömning 

Nämnden för samhällsbyggnad bedömer att särskilda skäl att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna föreligger i detta fall, då området har tagits i anspråk 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

Allmänhetens tillträde förbättras jämfört med idag. Påverkan på växt- och djurliv 
bedöms bli acceptabel. 

    Strandskyddet syftar till att långsiktigt  
    1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden,  
         och  
    2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Stigen får därav ej underhållas på ett sådant sätt att massor vid strandkanten 
ändras. Gångstigen ska göra ett naturligt intryck och på så sätt värna om områdets 
naturvärden sett till landskapet, biologin och friluftslivet. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Situationsplan, 2021-06-02  

Beslutet skickas till 

Bygglovshandläggare 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Protokoll 
Sida 

12(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Dnr 2021-00083  

 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge sökande, namn borttaget, dispens från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken i enlighet med inkomna handlingar. 

Dispensen gäller nybyggnad av enbostadshus på fastigheten, fastighet borttagen. 
Som särskilt skäl anges att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syfte samt att en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering gör att området är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen. 

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige, 2019-12-17 § 19, tas en timavgift ut för 
handläggningen av ärendet. Då handläggningen tagit 3 timmar kommer en avgift på 
2820 kr att tas ut. Denna avgift kommer på separat faktura senare. 

 

Information 

Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att överklaga inom 3 
veckor. Sökanden uppmanas att avvakta utgången av tiden för överklagande innan 
åtgärden vidtas. Tiden 3 veckor räknas från den dag då ärendet inkommer till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar sökanden resultatet av prövningen. Beslutet 
kan därför tas i anspråk först när ett sådant besked erhållits, om det inte ändrar 
beslutet.  

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år eller inte har 
avslutats inom 5 år efter beslutsdatum.  

Sammanfattning 

En ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten, fastighet borttagen, har inkommit. Av ansökan med tillhörande 
handlingar framgår att sökanden vill flytta befintligt fritidshus till en annan fastighet 
och därefter uppföra ett nytt enbostadshus, planerat till 117 m2, på samma plats 
som den ursprungliga byggnaden. Fastighetens storlek uppgår till 1003 m2. 

Platsen där åtgärden är planerad ligger vid sjön Furen som har ett utökat 
strandskydd på 200 meter.  

Platsen där åtgärden är planerad är därför belägen inom ett område som omfattas 
av bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 och 16 §§ miljöbalken. Enligt 18 § 
miljöbalken får dispens från bestämmelserna lämnas om det finns särskilda skäl.  
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I ansökan anges dem särskilda skälen: 

Att området redan har tagits i anspråk på ett sett som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syfte. 

En väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering gör att området 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen. 

Fastigheten, fastighet borttagen, är placerad ca 100 meter från strandlinjen och 
avskiljs av både en väg samt en annan fastighet, fastighet borttagen.  

Norra delen av det utpekade området berörs av riksintresse för kulturmiljövården. 
Riksintresset ligger i huvudsak i odlingslandskapets och gårdsbebyggelsens karaktär, 
vilket inte berörs. Vegetationen runt området domineras av barrskog samt finns det 
en sumpskog i närheten. Området ingår även i Naturvårdsprogrammet klass 2 på 
grund av landskapet, biologin och friluftslivet. 

Sjöanäs, som är benämningen av området där berörd fastighet är lokaliserad, ligger 
i anslutning till Horda och är utpekat i kommunens förslag till Landsbygdsutveckling 
i strandnära läge (LIS). Skälet att det bidrar till utveckling av landsbygden samt 
byggnad i anslutning till befintligt bostadshus är därför tillämpbart. I LIS-planen 
föreslår man både fritids- och permanentbostäder. Vid fortsatt utveckling ska 
hänsyn tas till de värden som är kopplade till riksintresset för kulturmiljövård, vilket 

främst ligger i odlingslandskapets och gårdsbebyggelsens karaktär. 

Då fastigheten uppgår till 1003 m2 är det rimlig storlek på tomt. Därför bör hela 
fastigheten kunna få hävdas. Fri passage finns till vattnet, då fastigheten ligger ca 
100 m från sjön.  

 

Bedömning 

Nämnden för samhällsbyggnad bedömer att särskilda skäl att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna föreligger i detta fall, då området har tagits i anspråk 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

Särskilt skäl är att området är inom område för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge och att det bidrar till utveckling av landsbygden samt att byggnaden är i 
anslutning till befintligt bostadshus. 

Allmänhetens tillträde förblir oförändrad jämfört med idag. Påverkan på växt- och 
djurliv bedöms bli acceptabel. 

Fri passage finns idag och så kommer det att fortsätta vara.   

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Situationsplan, 2021-05-27 

Beslutet skickas till 

Bygglovshandläggare 
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§ 59 Dnr 2019-00183  

 

Detaljplan för del av Alvesta 14:50 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förslag till detaljplan för del av Alvesta 
14:50 antas enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen. Detaljplanen bedöms inte 
medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-15 att upprätta och samråda förslag 
till detaljplan för del av Alvesta 14:50. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 
utveckling av befintlig verksamhet genom nybyggnation för fordonsförsäljning, 
förvaring, verkstad, biltvätt, parkering med mera. Avsikten är också att möjliggöra 
för en mindre idrottsanläggning med mindre omgivningspåverkan, som exempelvis 
gym eller anläggning för racketsport. 

Planen har varit utställd för granskning under tiden 2021-06-17 – 2021-07-09. 
Under granskningstiden har 7 yttranden utan synpunkter och 1 yttranden med 
synpunkter inkommit. 

Inkommen synpunkt berör fastighetsrättsliga frågor och är av redaktionellt slag. 
Inkommen synpunkt har inte föranlett ändring av planförslaget. 

Planförslaget bedöms inte medföra betydande negativa ekonomiska, sociala, 
socioekonomiska, miljömässiga eller barnrättsliga konsekvenser. 

 

Beslutsunderlag 

Utlåtande, antagande 

Plankarta, antagande 

Planbeskrivning, antagande 

Bilaga 1: Skuggstudie 

 

Beslutet skickas till 

Planarkitekt 
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§ 60 Dnr 2017-00243  

 

Antagande av kvartersnamn för Spåningslanda, etapp 3 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta föreslagna kvartersnamnen 
Marknaden och Produktionen för verksamhetsområde i Spåningslanda.   

 

Sammanfattning 

Detaljplan för Spåningslanda etapp 3 (del 2) vann laga kraft 2020-10-15. 
Antagandebeslut 2020-09-15 § 58. Genomförande av detaljplanen har påbörjats. 
Området är lokaliserat i nordöstra delen av Alvesta tätort.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta föreslagna kvarters- och gatunamn 
för verksamhetsområde och bostadsområde i Spåningslanda etapp 3 (del 1) 2020-
12-08 § 85. Två kvarter inom Spåningslanda etapp 3, del 2 har sedan dess blivit 
intressanta för utbyggnad. Förslaget innefattar dessa två kvarter. Förslag till 
namnsättning grundar sig fortsatt på områdets anknytning till jordbruk. De två nya 
kvarteren i verksamhetsområdet bygger vidare på temat jordbruk och 
företagande/näringsliv. Förslag till kvartersnamn är Marknaden och Produktionen. 

 

Beslutsunderlag 

Karta, Förslag kvarters- och gatunamn del 1, 2020-11-18 

Karta, Förslag kvartersnamn del 2, 2021-09-02   

 

Beslutet skickas till 

Planarkitekt 
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§ 61 Dnr 2021-00116  

 

Exploateringsavtal avseende Aringsås 14:1 m.fl 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna exploateringsavtal mellan 
Alvesta kommun och Engaholm. 

Sammanfattning 

Under 2019 antogs två detaljplaner på fastigheten Aringsås 14:1. Dessa båda 
detaljplaner vann laga kraft 24 januari 2019 respektive 9 mars 2019. För att reglera 
en utbyggnation av första delområdet på detaljplanerna har ett exploateringsavtal 
utarbetats. Syftet med avtalet är att reglera utbyggnationen och fördela kostnader 
för densamma. Avtalet är uppdelat i fyra delar.  

Del 1 av avtalet beskriver parterna, syftet med avtalet samt bakgrundsförklaring.  

Del 2 reglerar marköverlåtelser och kommande lantmäteriförrättningar. I 
detaljplanerna är kommunen huvudman för allmän platsmark. För att få rådighet 
över den allmänna platsmarken behöver den mark som är planlagd som allmän 
platsmark inom exploateringsområdet överföras till en kommunal fastighet. 
Överföringen av allmän platsmark (benämnt område A i avtalet) ska ske 
vederlagsfritt. Exploatören ska förvärva viss del kvartersmark som i dagsläget ägs av 
kommunen (benämnt område B i avtalet). Råtomtmarkspriset är satt till 68 kr/kvm 
tomtyta.  

Del 3 i avtalet reglerar genomförandefasen av exploateringen. Eftersom kommunen 
är huvudman för allmän platsmark i detaljplanerna ansvarar kommunen för 
upphandling, utbyggnation och drift av allmän platsmark.  

För exploateringsområdet har ett gestaltningsprogram tagits fram av exploatören, 
som i huvudsak reglerar utbyggnationen av kvartersmark. Utformningen av allmän 
platsmark har utformats på ett sådant sätt att natur- och skogskänsla bevaras enligt 
gestaltningsprogrammet. Ett skötselprogram har utarbetats för att reglera framtida 
drift. Avsnittet behandlar också frågor om byggetablering, masshantering och 
ersättning för åtgärder i anledning av förorening eller fornlämning.  

I avtalet regleras ersättningar och avgifter. Exploatören ska utöver planavgift ersätta 
kommunen för kostnaderna för utbyggnationen av allmän platsmark, kallat de 
kommunala anläggningarna i avtalet. Ett takpris för gatukostnadsersättningen har 
reglerats till 6 500 000 kr. Gatukostnaden ska erläggas till kommunen vid tre givna 
tillfällen utifrån hur mycket kvartersmark som bebyggts. Sista dag för erläggande av 
kvarvarande del av gatukostnadsersättningen är 2028-01-01. 

Del 4 i avtalet reglerar vissa villkor som bland annat anger när avtalet blir giltigt. 
Eftersom exploatören genomför utbyggnationen i egenskap av enskild firma görs 
bedömningen att exploatören inte behöver ställa säkerhet för kommunens fordran 
gällande betalningen av gatukostnadsersättningen. 
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Yrkanden 

 Jan Franzén yrkar bifall till förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal, undertecknat 2021-09-03 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, Exploateringsingenjör, teknikchef, planchef 
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§ 62 Dnr 2021-00124  

 

Lokalisering av förskola/skola i östra delen av Alvesta 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
lokalisering av ny förskola och skola i östra Alvesta.  

Sammanfattning 

I takt med exploateringen av nya områden så ökar inflyttningen till Alvesta och det 
uppstår ett behov av fler platser i förskola och skola. De befintliga förskolorna och 
skolan är inte dimensionerade för att ta emot fler barn. För att tillgodose behovet 
av fler platser kan det vara aktuellt att bygga ny förskola och skola. 

Var en ny förskola respektive skola bör placeras i förhållande till befintlig 
byggnation samt ny bebyggelse behöver utredas.  

Beslutet skickas till 

planchef 
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§ 63 Dnr 2021-00129  

 

Upprättande av detaljplan för att möjliggöra uppförande av ny 
sport- och kulturarena 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällshällsbyggnad i uppdrag om 
förslag till ny detaljplan för Pelikanen 4 mfl upprättas och samråds. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2021-06-08 § 90 tagit beslut om byggande av sporthall/ 
kulturarena, dnr 2021-00216 821 med placering i anslutning till befintliga Virda 
arena. Nu gällande detaljplaner (A186 samt A191) för området ger inte stöd för 
uppförandet av en sådan byggnad.  

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra uppförandet av en ny sport- och 
kulturarena samt se över möjligheten att utöka antalet parkeringsplatser. De 
fastigheter som berörs av en ny detaljplan är Pelikanen 4, Alvesta 14:1 och 14:45 
som ägs av Alvesta kommun samt Alvesta 14:56 som ägs av Allbohus Fastighets AB.   

För att påbörja arbetet med en ny detaljplan behöver samhällsbyggnadsnämnden 
besluta om planuppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Yrkanden 

Jan Franzén yrkar avslag till beslut och att lokaliseringen av ny sport- och 
kulturarena är felaktig och därmed finns inget behov av upprättande av en 
detaljplan i området.    

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag till 
beslut samt Jan Franzéns yrkande. 

Votering begärd.    

Votering 

Ordförande instruerar samhällsbyggnadsnämnden att en JA-röst är en röst för bifall 
på arbetsutskottets förslag till beslut och en NEJ-röst är en röst på Jan Franzéns 
yrkande. Efter genomfört votering finner ordförande att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med 11 
JA-röster och 2 NEJ-röster.   

Beslutsunderlag 

Beslut om ny sporthall och kulturarena i Alvesta tätort, 2021-06-08 § 90 

Förslag till planområde, 2021-09-08 
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Beslutet skickas till 

Planchef 
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§ 64 Dnr 2021-00128  

 

Digital signering av protokoll 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 
och dess utskott från och med 2021-10-01 kan signeras digitalt.  

Sammanfattning 

 Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2021 att kommunstyrelsen, nämnderna 
och helägda bolag får besluta om digital signering (justering) av protokoll från och 
med juli 2021. De nämnder och styrelser som vill justera sina protokoll digitalt 
måste, var och en, besluta om att för sin del godkänna att protokollen justeras 
digitalt. I detta beslut ska också eventuella utskott inkluderas.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att protokoll från 
samhällsbyggnadsnämnden och dess utskott från och med 2021-10-01 kan signeras 
digitalt. För att kunna signera måste man ha tillgång till Mobilt BankID/BankID.    

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

 



  Närvaro- och voteringslista 

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 2021-09-21 
§63    

Ja=bifall till beslut    

Ledamöter Parti Närvaro Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Avstår Nej Ja Avstår Nej Ja Avstår Nej Ja Avstår Nej 

1. Edina Maslac S x   x            

2. Per-Anders Nordahl S x   x            

3. Martina Lundström Holmqvist S x   x            

4. Peter Johansson S   Peter Öhman- Danforth x x            

5. David Johansson C x   x            

6. Jonas Engkvist C x    x            

7. Emelie Berg V   Rose-Marie Larsson x x            

8. Matz Athley M   Tomas Öhling x x            

9. Tim Kamfjord Karlsson L x   x            

10. Sten-Åke Carlsson KD x   x            

11. Jan Franzén AA x     x          

12. Nils Kent-Åke Flink AA x     x          

13. Fredrik Jonsson - x   x            

RESULTAT     11  2      
 

   

Närvaro för ej tjänstgörande ersättare             
 

   

1. Rose-Marie Larsson S            
 

   

2. Peter Öhman Danforth S            
 

   

3. Fatlind Zullufi S            
 

   

4. Fredrik Isberg MP                

5. Mats Andersson C                

6. Tomas Öhling M                

7. Veronika Kobak M                
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8. Jan Johansson AA                

9. Ulf Gustavsson SD x               

ANTAL           
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