Parlamentariska redovisningen.
Den parlamentariska gruppen består av:
Ordinarie
Natalia Estebanez Henriksson
Christina Wall
Tommy Blomster
Inga-Maj Krüger (vice gruppledare)
Mattias Krantz (gruppledare)
Ersättare
Sara Lindwall

Nämnder, styrelser och beredningar.
Barn-utbildningsnämnd: Led Natalia E. Henriksson, ers Jarl Krüger.
Kultur- och fritidsnämnd: Led Caj Swedberg, ers Annika Pehrsson.
Äldreomsorgsnämnden: Led Christina Wall, ers Yvonne Kindström.
Socialnämnden: Led Christina Wall, ers Caj Swedberg.
Teknik- och servicenämnd: Led Caj Swedberg, ers Bo Kindström.
Valnämnden: Led Tommy Blomster, ers Annika Pehrsson.
Kommunstyrelsen: Led Mattias Krantz, ers Tommy Blomster.
Demokratiberedningen: Led Natalia E. Henriksson, ers Mattias Krantz.
Kommunfullmäktiges valberedning: Led Mattias Krantz, ers Natalia E. Henriksson.

Motioner, Frågor samt interpellationer.
2017 period har den parlamentariska gruppen lagt 2st motioner
 Friskvårdsbidrag.
 Hedersrelaterat våld.
Inga frågor eller interpellationer har ställts.

Redovisning från Gruppledaren
Den parlamentariska gruppen har fungerat tillfredställande under året, vi har varit flitiga i debatter.
De olika ledarmötena har bidragit med sina synpunkter och gett ett bra underlag för mig som
gruppledare att ta kloka beslut i kommunstyrelsen.
Jag är nöjd med den ”laguppställning” som vi har och ser framemot det kommande valåret med
debatter och torgmöten, ser också framemot med spänning själva valet där det står klart att vi
kommer att öka, frågan är bara med hur mycket.

Vågmästare
Utfallet i mandatfördelningar ger oss privilegiet att vara vågmästare, inte enbart i
kommunfullmäktige utan också i de nämnder vi besitter.

Debatter
Storskola har varit en ”het potatis” det gångna året, den har diskuterats vid ett flertal gånger där
SD redan från början har varit tydliga att vi inte ställer oss bakom ett förslag om en skola som
byggs på bekostnad av de kringliggande skolorna.
Representanter ur demokratiberedningen
åkte till Stockholm och fick en
redovisning från SCB (statistiska
centralbyrån) samt motsvarande byråer
från våra grannländer Danmark, Finland
och Norge.
Vägledningsdebatt i kommunfullmäktige.
Demokrativeckan på Mark gymnasiet,
bjöd på en del debatter, som vanligt
avslutades veckan med ett skolval där SD
Foto från vänster: Mattias, Kristina, Natalia och Sara-Lena.
blev 3a med 17,76% av de totala röstarna.

Resultat
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Av årkurs 1 fick vi 24% av rösterna och stod som vinnare.
Av årskurs 2 fick vi 19% av rösterna och stod som vinnare.
Gruppledare: Mattias Krantz.

Övriga

Blanka

