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Esther O´Hara (MP) 
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KF § 206 Dnr 2016/00670 045 

Utökad borgen AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag 

Sammanfattning 
AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolags styrelse har den 27 oktober 2016, 
§ 5 beslutat att hos Trollhättans Stad framställa om utökad borgensram 
med 1 300 000 tkr från 1 900 000 tkr till 3 200 000 tkr. 
Bakgrunden till framställan är att AB Eidar vill säkerställa en fortsatt god 
säkerhet för nyupplåning under de kommande två åren. Denna nyupp-
låning ska delfinansiera bolagets pågående samt fortsatta planerade 
program för utveckling av Trollhättan genom nyproduktion av hyresrät-
ter, samt finansiera bolagets fortsatta ombyggnads- och renoverings-
program. Bolagets investeringar ligger på ca 700 mkr 2017 och 775 mkr 
2018.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från AB Eidar, daterad den 28 september 2016. 
AB Eidar investeringsplan 2017 – 2018.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 31 oktober 2016.   
 
Kommunstyrelsens förslag 2016-11-16, § 257 
 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
AB Eidar, Trollhättan Bostadsbolag låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 3 200 000 000 kronor. Det totala högsta låne-
beloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp 
Yrkanden 
Peter Eriksson, Paul Åkerlund och Lasse Henriksen yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
AB Eidar, Trollhättan Bostadsbolag låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 3 200 000 000 kronor. Det totala högsta låne-
beloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp.   



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-11-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Forts kf § 206 

Protokollsanteckning 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Mousa Younis, Pia Fogelberg, Sari 
Samuelsson, Hans Hoffman, Ingrid Almén, Angelica Lundgren Bielinski, 
Ulf Rörstad, Theodor Ahrenberg, Sara Ejnell Svensson, Håkan 
Deleskog, Maria Nilsson, Kent Almkvist, Mats Häggner, Sofia Lindholm, 
Dan Möllengård, Johan Lundgren, Britt Hallgren, Rita Paulsson 
Svensson, Sonny Larsson, Jarno Vallius, Lasse Henriksen och Bert-
Ove Bonta ställer sig bakom följande anteckning till protokollet  
"Vi ser att den ökningstakt som kommunens borgensåtagande nu har 
inte på sikt är hållbar, utan att det också krävs finansieringsåtgärder 
från de kommunalt hel- eller delägda bolagen framöver.” 
Avstår 
Dan Möllengård avstår från att delta i beslutet.   
____ 
Beslutet skickas till 
TEAB  
Ekonomikontoret 
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KF § 207 Dnr 2015/00726 009 

Beslut med anledning av motion Inflyttningslots inom 
äldreomsorgen 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) har inlämnat en motion till kommunfullmäk-
tige om inflyttningslots inom äldreomsorgen. I motionen föreslås att: 
• Studiebesök görs till Oxelösund för erfarenhetsutbyte om projektet 
• En analys görs av hur en liknande process och planering skulle 

kunna se ut för Trollhättans stad. Gärna vidareutvecklad med ytter-
ligare nya inslag. 

• Externa projektmedel söks för att starta upp en liknande process 
inom äldrevården i Trollhättans Stad. 

Omsorgsförvaltningen har skrivit ett yttrande i ärendet och anför föl-
jande: Omsorgsförvaltningen har en väl genomtänkt inflyttningsprocess. 
Trygghet och delaktighet skapas vid inflyttning till ett vård- och om-
sorgsboende genom god information, välkomstsamtal, utsedd kontakt-
ansvarig och en planering av hur stödet ska genomföras tillsammans 
med den inflyttade och/eller anhöriga. Här arbetar omsorgsförvaltningen 
med ett genombrottsinspirerat arbetssätt ”Meningsfull Vardag”. Under 
närmsta året kommer ett teambaserat arbetssätt att införas.  Det är ett 
multiprofessionellt arbete som syftar till kontinuitet i vården och omsor-
gen, att underlätta bedömningar som kräver flera perspektiv eller kom-
petenser, att finna problem och hitta lösningar samt att personens 
behov av vård och omsorg tillgodoses ur ett helhetsperspektiv. Sam-
manfattningsvis pågår ett ständigt arbete med att utveckla omsorgen 
om äldre så att man får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
Förvaltningen instämmer med motionären i att Oxelösunds projekt ”Vi 
flyttar in” är intressant. Däremot anser man att det är för tidigt att dra 
några långtgående slutsatser då någon uppföljning om man nått syftet 
med projektet inte gjorts ännu. Det man vet hittills är att flertalet som får 
plats på vård- och omsorgsboende tackar ja till ett kortare hembesök, 
däremot har ingen önskat någon övernattning. Omsorgsförvaltningen 
kommer att fortsätta följa Oxelösunds utvecklingsarbete som en del av 
sin omvärldsbevakning.        
Omsorgsnämnden har behandlat ärendet och beslutat enligt förvalt-
ningens förslag.   
Kommunstyrelsens förslag 2016-11-16, § 258 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 
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Forts kf § 207 

Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L). 
Skrivelse från omsorgsförvaltningen från den 1 september 2016. 
Omsorgsnämndens beslut den 19 oktober 2016, § 71. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 25 oktober 2016.   
Yrkanden 
Rita Paulsson Svensson yrkar bifall till motionen. 
 
Ann-Christin Holgersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen, dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   
____ 
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KF § 208 Dnr 2015/00354 009 

Beslut med anledning av motion Förslag om att Trollhät-
tans Stad öppnar ett djurpensionat som daglig verksam-
het för personer med funktionshinder 

Sammanfattning 

Rita Paulsson Svensson (L) har till kommunfullmäktige inlämnat en 
motion med förslag om att Trollhättans Stad utreder möjligheten att 
öppna ett djurpensionat som daglig verksamhet för personer med funk-
tionshinder. 
Omsorgsförvaltningen har skrivit ett yttrande i ärendet. Enligt förvalt-
ningen finns det flera skäl till att det är tveksamt att bedriva en sådan 
verksamhet i egen regi. Ett är att Jordbruksverket ställer stora krav på 
utformning av miljön som djuren ska vistas i t.ex. mått på rastgårdar och 
hundkojor, att skapa en sådan miljö är förenat med kostnader i form av 
nybyggnation eller ombyggnation. Det ska också finnas personal som 
har kunskap om djur, vilket kräver någon form av kompetensutveckling 
såsom hundinstruktörsutbildning eller motsvarande. 
Ett annat skäl är att det ska finnas en efterfrågan på tillsyn av djur. De 
djurslag som kan vara aktuella är hundar och i viss mån katter. I Troll-
hättan finns redan ett hunddagis och ytterligare ett är under uppbygg-
nad. Det finns också flera kattpensionat i närområdet. Ett problem kan 
också vara att offentliga och privata företag ska ha lika villkor om de 
agerar på samma konkurrensutsatta marknad. Omsorgsnämnden vill i 
stället utreda möjligheten att hitta sysselsättning för personer med 
funktionsnedsättning i form av externa platser inom ramen för beslut om 
daglig verksamhet vid de djurverksamheter som finns i Trollhättan med 
omnejd. Omsorgsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att 
motionen avslås.   

Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L). 
Skrivelse från Omsorgsförvaltningen från den 1 september 2016. 
Omsorgsnämndens beslut den 19 oktober 2016, § 70. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 oktober 2016.   
 
Kommunstyrelsens förslag 2016-11-16, § 259 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås 
Yrkanden 
 
Rita Paulsson Svensson yrkar bifall till motionen. 
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Forts kf § 208 
 
Ann-Christin Holgersson och Peter Eriksson yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen, dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   
____ 
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KF § 209 Dnr 2016/00125 009 

Beslut med anledning av motion Nolltolerans mot mobb-
ning i Trollhättans Stad, för Trollhättans framtids bästa 

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har inkommit med en motion med förslag om noll-
tolerans mot mobbning i Trollhättans Stad. I motionen anges att det 
finns handlingsplaner och åtgärdsplaner mot mobbning men ”att sträva 
efter nolltolerans kan inte vara fel”. 
Trollhättans stad har sedan många år fastställda ”Riktlinjer avseende 
kränkande särbehandling och diskriminering”, senast uppdaterade den 
1 juni 2016. Initialt i riklinjerna finns angivet en målsättning som bör 
uppfattas som liktydigt med nolltolerans mot bl.a. mobbning: 
”Trollhättans Stad accepterar inte diskriminering, trakasserier eller 
annan kränkande särbehandling och målet är att ingen medarbetare 
skall utsättas.” 
I övrigt omfattar riktlinjerna följande rubrikområden: 

- Exempel på kränkande särbehandling, diskriminering 
- Allmänt om kränkande särbehandling, diskriminering. 
- Förebyggande åtgärder 
- Vad kan du som chef göra? 
- Vad kan du som känner dig kränkt eller diskriminerad göra? 
- Hit kan du vända dig 
- Andra viktiga lagar och föreskrifter 
- Vad säger lagen? 
 
Eftersom upplevd kränkande särbehandling etc. såväl från arbetskam-
rater som från brukare, tyvärr förekommer är det mycket viktigt att 
fortsätta med förebyggande insatser. Frågan tas bl.a. upp på de årligen 
återkommande arbetsmiljöutbildningarna för chefer och skyddsombud, 
där bl.a. kunskapen om att se tidiga tecken på kränkande särbehand-
ling tas upp. Mot bakgrund av ovanstående anses att beslut om nolltole-
rans redan gäller i Trollhättans Stad.   

Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 3 november 2016.   
 
Kommunstyrelsens förslag 2016-11-16, § 260 
 
Kommunfullmäktige beslutar att, med hänvisning till skrivelse från 
kommunstyrelsens förvaltning, anse motionen behandlad 
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Forts kf § 209 

Yrkanden 
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen. 
 
Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen, dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att, med hänvisning till skrivelse från 
kommunstyrelsens förvaltning, anse motionen behandlad.   
____  
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KF § 210 Dnr 2016/00202 009 

Beslut med anledning av motion Slumpvisa drogtester i 
skolan 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) har till kommunfullmäktige inlämnat en 
motion om slumpvisa drogtester i skolan. I motionen föreslås att 
- Kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildningsnämnden att införa en 

rutin som med stöd av medgivande av elever och deras vårdnads-
havare slumpmässigt låter elever i årskurserna 8 och 9 genomföra 
drogtester, och 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att rekommendera 
direktionens medlemmar i Kommunalförbundet Väst att verka för att 
samma eller liknande åtgärd införs på gymnasieskolorna. 

Utbildningsförvaltningen har skrivit fram ett yttrande över motionens 
första yrkande. Utbildningsförvaltningen understryker vikten av ett 
målinriktat arbete för att främja elevers förståelse för den egna livssti-
lens betydelse för hälsan och utvecklingen mot att bli ansvarskännande 
samhällsmedborgare. Trollhättans Stads grundskolor bedriver kontinu-
erligt ett förebyggande arbete mot droger, samt har rutiner vid miss-
tanke om och upptäckt av droganvändning. Utbildningsförvaltningen 
anser att osäkerheten är stor kring att garantera att lagstiftningen an-
gående frivillighet följs i samband med slumpvisa drogtester. Därför 
följer Utbildningsförvaltningen Skolinspektionens rekommendationer 
och avråder från ett införande av en sådan rutin.  
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen 
avslås. Kunskapsförbundet Väst (KFV) har behandlat ärendet i sin 
direktion och rekommenderar med hänvisning till Utbildningsförvalt-
ningens yttrande att motionen avslås.   

Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L). 
Skrivelse från Utbildningsförvaltningen från den 9 juni 2016. 
Utbildningsnämndens beslut den 30 augusti 2016, § 95.      
Protokollsutdrag KFV från den 27 september 2016, § 68. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 oktober 2016.   
 
Kommunstyrelsens förslag 2016-11-16, § 261 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 
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Forts ks § 210 

Yrkanden 
Rita Paulsson Svensson, Peter Eriksson, Lasse Henriksen och Jarno 
Vallius yrkar bifall till motionen. 
Mats Wiking, Dan Möllengård, Maud Bengtsson, Sofia Lindholm, Maria 
Nilsson, Fahimeh Nordborg, Lisa Thornardtsson, Mats Häggner, Håkan 
Deleskog och Monica Hanson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen, dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.   

Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller 
Rita Paulsson Svenssons m.fl. yrkande.  
Omröstningsresultat  
Omröstningen utfaller med 42 ja-röster, 14 nej-röster, 2 avstår och 3 är 
frånvarande.    
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens 
förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   
____ 
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KF § 211 Dnr 2016/00219 009 

Beslut med anledning av motion För Trollhättans framtid 
narkotikafria skolor 

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-)  har inlämnat en motion till kommunfullmäktige med 
förslag om ”att man ser över att införa narkotika hundar i preventivt 
syfte söka av skolorna slumpmässigt i Trollhättans stads skolor”.       
Utbildningsförvaltningen har skrivit ett yttrande över motionen och anför 
följande; motioner med likande innehåll har tidigare behandlats i Troll-
hättans Stad och fått avslag. Om det inte finns någon uttalad misstanke 
om att narkotika förvaras på en skola står Utbildningsförvaltningen fast 
vid åsikten att skälen inte är tillräckligt starka för att genomföra en 
åtgärd som, även om den är laglig, riskerar att kränka elevers integritet. 
Vid skälig misstanke om att narkotika finns på en skola är det rektors 
uppgift att anmäla ärendet till polisen; en rutin som redan följs i Troll-
hättans Stads skolor. 
Utbildningsförvaltningen understryker vikten av ett målinriktat arbete för 
att främja elevers förståelse för den egna livsstilens betydelse för häl-
san och utvecklingen mot att bli ansvarskännande samhällsmedbor-
gare. Trollhättans Stads grundskolors förebyggande arbete mot droger, 
samt beskrivning av rutiner vid misstanke om och upptäckt av drogan-
vändning pågår och fortsätter. Utbildningsförvaltningen anser inte att 
förslaget att låta narkotikahundar genomsöka skolor nattetid åter bör 
ses över.  
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen 
avslås. Kunskapsförbundet Väst (KFV) har behandlat motionen i sin 
direktion och rekommenderar att motionen avslås och har inte för avsikt 
att för egen del införa slumpvisa narkotikasökningar med hund.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Utbildningsförvaltningen från den 28 juni 2016.  
Utbildningsnämndens beslut den 30 augusti 2016, § 96.  
Protokollsutdrag KFV från den 27 september 2016, § 68.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 oktober 2016.   
 
Kommunstyrelsens förslag 2016-11-16, § 262 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 

Yrkanden 
Mats Häggner och Maria Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-11-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
Forts kf § 211 
Dan Möllengård, Peter Eriksson, Rita Paulsson Svensson och Lasse 
Henriksen yrkar bifall till motionen.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen, dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.   

Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller 
Dan Möllengårds m.fl. yrkande.  
Omröstningsresultat  
Omröstningen utfaller med 38 ja-röster, 17 nej-röster, 2 avstår och 4 är 
frånvarande.    
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens 
förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   
____ 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 212 Dnr 2016/00559 009 

Svar på interpellation angående demensboenden  

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer en interpellation till Omsorgsnämndens 
ordförande angående demensboende. I interpellationen ställs följande 
frågor:   
1. Har demensboendet på Källstorp lagts ner eller ska läggas ner?  
2. Varför i så fall? 
3. Var har eller ska i så fall dessa dementa flyttas? 
4. Vilka och hur många bor på Klockaregården på Kronogårdstorg?  
5. Fattas det demensplatser i Trollhättan? 
Omsorgsnämndens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på frågan 
vilket hon redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
____ 
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2016-11-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 213 Dnr 2016/00560 009 

Svar på interpellation angående bestämning av ålder på 
ensamkommande barn  

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer följande interpellation till Arbetsmarknads- 
och socialnämndens ordförande angående åldersbestämning av en-
samkommande barn som placeras i kommunen.  
1. Hur vet vi ålder på "ensamkommande barn" som placeras i HVB-hem 
i Trollhättan? 
2. Görs det en åldersbestämning av kommunen eller delegeras denna 
åldersbestämning till extern aktör? 
Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande har lämnat ett skrift-
ligt svar på frågan vilket han redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
____ 
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2016-11-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 214 Dnr 2016/00656 009 

Svar på interpellation "Förbud mot mobiltelefon i skolan"  

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer en interpellation till Utbildningsnämndens 
ordförande angående förbud mot mobiltelefon i skolan. I interpellationen 
ställs följande frågor:    

- Finns det redan idag förbud mot att nyttja mobiltelefon på några av 
de kommunala skolorna?  

- Vilka i så fall? När infördes det? Hur infördes det?  
- Om så inte är fallet, avser några skolor att införa ett sådant förbud? 
- Om ett förbud införs, hur avser de att arbeta för att inkludera de 

lederna vid framtagande av det?   
- Om ett förbud införs, hur avser de analysera effekterna av det - 

Exempelvis hur betyg och arbetsmiljö påverkas över tid?   
Utbildningsnämndens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på frågan 
vilket han redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
____ 
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KF § 215 Dnr 2016/00162 102 

Avsägelser 

Sammanfattning 
Kajsa Eskel (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Omsorgs-
nämnden.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns.   
____ 
Beslutet skickas till 
Kajsa Eskel 
Omsorgsnämnden 
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KF § 216 Dnr 2016/00050 102 

Valärenden 

Sammanfattning 
Stefan Komstadius (M) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman i 
Tingsätten. 
Kajsa Eskel (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Omsorgs-
nämnden.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny nämndeman i Tingsätten utses Fatima Petersson(M). 
Till ny ersättare i Omsorgsnämnden utses Agnetha Andersson(S).   
____ 
Beslutet skickas till 
Fatima Petersson 
Agnetha Andersson 
Tingsrätten 
Omsorgsnämnden  
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KF § 217 Dnr 2016/00727 009 

Inkommen fråga 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) har inlämnat följande fråga till Miljönämndens 
ordförande: 
”Vad menar du med att hänvisa till ett protokoll från 1974 om att tippen i 
Lindveden ska sluttäckas + att du genom nämndens sekreterare ber mig 
att själv leta upp protokollet på Länsstyrelsen?” 
Enligt KL kap. 5, § 54, får en ledamot ställa frågor i kommunfullmäktige för 
att inhämta upplysningar. Frågor ska riktas till ordföranden i en nämnd 
eller fullmäktigeberedning samt till förtroendevalda i övrigt som fullmäktige 
bestämmer. Syftet med frågor är att man som enskild fullmäktigeledamot 
ska kunna inhämta sakupplysningar om vad som händer i verksamheten. 
Ordföranden menar att den inlämnade frågan inte faller inom ramen för 
vad som i kommunallagen avses med en fråga och menar därmed att 
fråga inte får framställas   

Yrkanden 
Lasse Henriksen yrkar att frågan får framställas. 
Ordförande yrkar att frågan inte får framställas.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Lasse Henriksens yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller hans eget yrkande.   

Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller 
Lasse Henriksens yrkande.  
Omröstningsresultat  
Omröstningen utfaller med 49 ja-röster, 4 nej-röster, 2 avstår och 6 är 
frånvarande.    
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla ordförandens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ej framställas.   
Reservation 
Lasse Henriksen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
____ 
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