Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(15)

Sammanträdesdatum

2017-12-18

Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 16.03
Ajournering kl. 13.46 – 13.49
Ajournering kl. 14.06 – 14.20
Ajournering kl. 15.10 – 15.26

Beslutande

Annie Karlsson (S) tjg ers för Birgitta Jönsson (S)
Fredrik Jönsson (C) §§ 197 – 198, §§ 200 - 203
Marie Irbladh (C) tjg er för Fredrik Jönsson (C) § 200
Olof Röstin (M), ordförande
Teddy Nilsson (SD), andre vice ordförande
Krister Olsson (S)
Eva Olofsson (C)
Ann Pettersson (M) §§ 197 - 201
Anette Hallberg (S) tjg ers för Ann Pettersson (M) §§ 202 - 203
Linda Lindberg (SD)
Anneli Persson (S)
Håkan Andersson (C)
Torbjörn Ekelund (L)
Ingrid Ekström (SD)
Linn Alenius Wallin (FI) tjg ers för Charlotta Eldh (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

Marie Irbladh (C) §§ 197 – 198, §§ 200 - 203
Stefan Pettersson (M)
Lennart Pettersson (C)
Anette Hallberg (S) §§ 197 - 201
Karl-Erik Kruse (S) § 197, §§ 199 - 203
Sara Billquist-Selberg (L)

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Paul Eklund, biträdande socialchef §§ 197 – 200
Christer Laurell (C), andre vice ordförande i kommunfullmäktige
Louise Linde, nämndsekreterare
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Eva Olofsson (C)
2017-12-19, kl. 13.30, Kommunledningskontoret
§§ 197 - 203

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Olof Röstin (M)

Justerare
Eva Olofsson (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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2017-12-18

Anslaget under tiden

2017-12-20 – 2018-01-11

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Louise Linde
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§ 197 Beslutad ärendelista
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203

Information – anmälan om kränkande särbehandling............................... 4
Tillsättande av utredning kring beslutsbefogenhet vid personalärenden . 5
Rekrytering av HR-chef ............................................................................. 6
Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning ............................. 8
Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom hemvården ............ 10
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg 2018 i Svalövs kommun ... 13

Ärendet "Instruktion för kommundirektör" utgick från dagordningen.
Följande ärenden lades till vid sammanträdet: " Information – anmälan om
kränkande särbehandling" och "Tillsättande av utredning kring
beslutsbefogenhet vid personalärenden".
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Dnr 392-2017

§ 198 Information – anmälan om kränkande
särbehandling
Kommunstyrelsens beslut
1. En oberoende utredning av sakförhållandena genomförs skyndsamt av
extern part.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande uppmärksammande de närvarande på att aktuellt ärende är förlagt
med sekretess och överförde sekretess på samtliga närvarande i lokalen, i
enlighet med offentlighet och sekretesslagen.
Fråga om en anmälan om kränkande särbehandling. Ärendet föredrogs muntligt
på kommunstyrelsens arbetsutskott av Paul Ekelund, Cecilia Hagström, Lennart
Bossen och Stefan Larsson.
Arbetsutskottet fattade 2017-12-18, § 131, följande beslut: Informationen
noteras. Arbetsutskottet föreslog också kommunstyrelsen fatta följande beslut:
En oberoende utredning av sakförhållandena genomförs skyndsamt av extern
part.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-12-18, § 131

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD),
Ann Pettersson (M), Håkan Andersson (C), Linda Lindberg (SD), Ingrid Ekström
(SD), Annie Karlsson (S) och Eva Olofsson (C) : En oberoende utredning av
sakförhållandena genomförs skyndsamt av extern part.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med detta.

Jäv
Karl-Erik Kruse (S) deltar på grund av jäv inte i handläggningen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
Ajournering kl. 13.46 – 13.49
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Dnr 333-2017

§ 199 Tillsättande av utredning kring beslutsbefogenhet
vid personalärenden
Kommunstyrelsens beslut
1. Administrativ chef uppdras upphandla extern part för oberoende
granskning av huruvida nedanstående punkter hanterats i enlighet med
gällande reglemente och delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet
Då det finns en oenighet kring hantering av nyanställningar och lönesättning av
chefer, föreslås att en oberoende part genomför en granskning av hur följande
punkter har hanterats i enlighet med gällande reglemente och
delegationsordning:


Lönerevision och lönesättning för chefer



Anställning av HR-chef, process, politisk förankring m.m.



Återtagande av uppsägning från före detta HR-chef



Anställning av biträdande socialchef, process, politisk förankring m.m.



Arbetsgivaransvar för biträdande socialchef



Finansiering av tjänsten som biträdande socialchef



Dokumentation av nämnda ärenden



Övriga frågor med anledning av nämnda ärenden

I de fall ärenden påverkats av gällande lagstiftning ska detta också redovisas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Fredrik Jönsson (C),
Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C), Linda Lindberg (SD), Anneli Persson
(S), Krister Olsson (S), Linn Alenius-Wallin (FI), Torbjörn Ekelund (L) och Ann
Pettersson (M): Administrativ chef uppdras upphandla extern part för
oberoende granskning av huruvida nedanstående punkter hanterats i enlighet
med gällande reglemente och delegationsordning.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, SNLN, CHM)
Ajournering: kl. 14.06 – 14. 26
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Dnr 344-2017

§ 200 Rekrytering av HR-chef
Kommunstyrelsens beslut
1. Cecilia Hagström erhåller uppdraget som HR-chef.
2. Kommunchef Stefan Larsson uppdras teckna anställningsavtal med
Cecilia Hagström, med en ingångslön på 55 000 kr i enlighet med 2018
års lönenivå.

Deltar ej
Krister Olsson (S), Anneli Persson (S) och Annie Karlsson (S) deltar ej i
beslutet.
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD) deltar ej i
beslut av punkt 2.

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Hagström har varit tillförordnad HR-chef under 2016, vilket utfördes till
full belåtenhet. Ledningsgruppen i Svalövs kommun har inte något emot att
Cecilia Hagström erhåller uppdraget som HR-chef.
Ärendet är samverkat i centrala samverkansgruppen och de fackliga
organisationerna har ej något att erinra mot förslaget.
Arbetsutskottet föreslog 2017-11-20, § 118, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Cecilia Hagström erhåller uppdraget som HR-chef. 2) Kommunchef
Stefan Larsson uppdras teckna anställningsavtal och inleda diskussion gällande
lön med Cecilia Hagström.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-20, § 118
Förslagskrivelse, daterad 2017-11-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Marie Irbladh (C),
Linda Lindberg (SD), Ingrid Ekström (SD) : 1) Cecilia Hagström erhåller
uppdraget som HR-chef från den 2018-01-01.
Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (L) och Marie Irbladh (C): 2) Kommunchef
Stefan Larsson uppdras teckna anställningsavtal med Cecilia Hagström, med
en ingångslön på 55 000 kr i enlighet med 2018 års lönenivå.
Linn Alenius-Wallin (FI): I första hand: Avslag.
Linn Alenius-Wallin (FI): I andra hand: Cecilia Hagström visstidsanställs som
HR-chef.
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Beslutsgång
Ordföranden tar upp Linn Alenius-Wallins förslag till avslag för beslut och finner
att kommunstyrelsen avslår det.
Därefter ställer ordförande Olofs Röstins m fl. förslag mot Linn Alenius-Wallins
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet Olofs Röstins m fl. förslag till
beslut.

Jäv
Fredrik Jönsson (C) deltar på grund av jäv inte i handläggningen av ärendet.

Protokollsanteckning
Marie Irbladh (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) inkom med
protokollsanteckning: ”Vi i centerpartiet vill markera att vi inte är nöjda med hur
rekryteringsprocessen skötts av de styrande. Vi saknar information i tidigt skede
till KSAU enligt vårt reglemente för nyanställning. Vi är positiva till att våra
anställda kan göra karriär på sin arbetsplats, men för den sakens skull kan man
inte göra avsteg från gällande reglemente.”
Annie Karlsson (S), Krister Olsson (S) och Anneli Persson (S) inkom med
protokollsanteckning: ”Vi socialdemokraterna har som principiell ståndpunkt att
alltid annonsera och ha öppna rekryteringsprocesser när Svalövs kommun
rekryterar till tillsvidare befattningar. I detta fall konstaterar vi att det finns en
majoritet för en annan hantering. Av hänsyn till enskild avstår vi från att delta i
detta beslut.”
Linn Alenius-Wallin (FI) har inkommit med särskilt yttrande, se bilaga 1.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM)
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Dnr 623-2015

§ 201 Revidering av kommunstyrelsens
delegeringsordning
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens delegeringsordning, kapitel 1) Ekonomiärenden,
punkt 1) och 7) revideras på så sätt att den delegation som givits
kommunchef återtas.
2. Kommunstyrelsens delegeringsordning, kapitel 3) Personalärenden,
revideras på så sätt att den delegation som givits kommunchef övertas
av kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskottet har rätt att
vidaredelegera.

Reservation
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M)
och Ann Pettersson (M) och Ingrid Ekström (SD) reserverar sig till förmån för
eget förslag.
Teddy Nilsson (SD) inkom med skriftlig reservation, se bilaga 2.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av förslaget till instruktion för kommundirektör motsv. finns det
anledning att jämställa kommunchefens rätt att med delegeringsbeslut anställa
verksamhetschefer med sektorchefernas.
Arbetsutskottet fattade 2017-11-20, § 120, följande beslut: 1) Ärendet
överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-20, § 125
Förslagsskrivelse daterad 2017-10-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Annie Karlsson (S), Linn AleniusWallin (FI): 1) Kommunstyrelsens delegeringsordning, kapitel 1)
Ekonomiärenden, punkt 1) och 7) revideras på så sätt att den delegation som
givits kommunchef återtas.
2) Kommunstyrelsens delegeringsordning, kapitel 3) Personalärenden,
revideras på så sätt att den delegation som givits kommunchef övertas av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskottet har rätt att vidaredelegera.
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Ingrid Ekström (C), Torbjörn Ekelund
(L), Olof Röstin (M) och Ann Pettersson (M): Ärendet återremitteras.
Anneli Persson (S) och Annie Karlsson (S): Ärendet behandlas idag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Teddy Nilssons m fl. förslag mot Anneli Perssons m fl. och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Teddy Nilssons m fl. förslag
till beslut
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl. förslag om återremiss.
Nej-röst för avslag på Teddy Nilssons m fl. förslag om återremiss.
Med 6 ja-röster för bifall till och7 röster för avslag på Teddy Nilssons m fl.
förslag till återremiss har kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet i dag, i
enlighet med Anneli Perssons m fl. förslag till beslut. Se omröstningsbilaga 1.
Därefter tar ordförande upp Fredrik Jönssons m fl. förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Protokollsanteckning
Linn Alenius-Wallin (FI) inkom med protokollsanteckning: ”Vår principiella
ståndpunkt är att vid sådana frågor som gäller delegationsordning ska alla
partier ges möjlighet att kommentera och framföra åsikter.”
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, SNLN, LELE)
Ajournering kl. 15.10 – 15.26
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Dnr: KS 232-2017, VON 58-2017

§ 202 Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom
hemvården
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 1 maj
2017 vara 387 kr exkl. moms.
2. Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1
maj 2017 vara 488 kr exkl. moms.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige att valfrihetssystem enligt
LOV skulle införas i Svalövs kommun från och med den 1 augusti 2011. I
samband med detta beslutades även att utförarna inklusive Svalövs kommuns
hemvård skulle ersättas för utförd tid enligt särskild bestämd timtaxa. I samma
beslut antogs även ett förfrågningsunderlag innehållande de kvalitetskrav som
externa utförare ska uppfylla för att godkännas som utförare av
hemtjänstinsatser i Svalövs kommun. Av förfrågningsunderlaget framgår att
ersättningsbeloppet ska räknas om från och med den 1 april varje år alternativt
när omvårdnadspersonalens löneavtal är klart.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-14, § 118, att förvaltningen uppdras att
senast till kommunstyrelsens sammanträde i november återkomma med ett
underlag som belyser utmaningarna för hemvården att klara sig inom sina
ekonomiska ramar.
För 2016 var resultatet för hemvården -1 546 728 kr, för 2015 -1 882 010 kr, för
2014 -1 228 920 kr och för 2013 -3 526 401 kr. Detta innebär att totalsumman
för resultatutjämningsfonden per den sista december 2016 var -8 184 059 kr.
Vid en genomgång av den kalkyl som användes i samband med översynen av
LOV-ersättningen 2013 framkommer att beräkningen av det totala antalet
utförda timmar i hemvården i kalkylen är felaktig. Detta är avgörande för
hemvårdens budget och resulterar i att hela kalkylen blir skev. Kalkylen 2013
bygger på en utförandetid hos brukaren om 71 %, vilket hemvården hitintills inte
har kunnat nå.
Kommunförvaltningen har under 2017 gjort en översyn av ersättningssystemet
LOV då hemvården alltjämt visar ett negativt resultat. Totalt visar hemvården en
negativ avvikelse med 2 192 tkr till och med augusti 2017, prognos helår 2017
motsvarar en negativ avvikelse med 3 600 tkr. Avvikelsen kan dels förklaras
med en diskrepans mellan kostnad per utförd timme och intäkter per utförd
timme i form av LOV-peng, dels med ett ökat antal utförda timmar som innebär
att anslaget till sektor social omsorg för det brukarbaserade
ersättningssystemet är för lågt.
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För att minska det manuella arbetet vid uppföljning/statistikframtagning av
hemvårdens verksamhet är inköp av en ny modul till befintligt
verksamhetssystem en nödvändighet. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av
detta att vård och omsorg för 2018 tillförs 370 tkr i driftsbudgeten för inköp och
installation av en sådan modul.
Utöver pågående åtgärder i projektet Bemanna rätt kan inköp av
trygghetskameror för brukare i ordinärt boende innebära att vissa tillsynsoch/eller larmbesök istället kan ske via trygghetskamera. Detta skulle medföra
minskad tid för transporter av hemvårdens personal. Förvaltningen föreslås få i
uppdrag att senast i april 2018 redovisa ett beslutsunderlag till vård- och
omsorgsnämnden som belyser nödvändiga förutsättningar och kostnader för
installation av trygghetskamera i ordinärt boende.
Utredningen visar att det alltjämt finns en diskrepans mellan kostnad per utförd
timme och intäkter per utförd timme i form av LOV-peng. Förvaltningen föreslår
att ersättningen höjs retroaktivt från och med den 1 januari 2017 till 411 kr exkl.
moms för serviceinsatser och 509 kr exkl. moms för omvårdnadsinsatser.
Förvaltningen föreslår att ersättningsbelopp LOV framöver räknas upp till 93 %
med lönekostnadsökning och till 7 % med KPI uppräkning mars månad.
Samtidigt föreslår förvaltningen att anslaget till sektor social omsorg för
hemvården fr.o.m. den 1 januari 2018 är rörligt och baseras på antalet
brukartimmar föregående år. Detta innebär att anslaget både kan öka och
minska om antalet utförda brukartimmar förändras. Avstämning sker i samband
med delårsbokslut och årsbokslut där eventuella avvikelser justeras.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2017-11-01, § 73, följande beslut: 1)
Förvaltningen uppdras återkomma senast i april 2018 med ett beslutsunderlag
som belyser nödvändiga förutsättningar och kostnader för installation av
trygghetskamera i ordinärt boende.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Ersättningsbeloppet för serviceinsatser (LOV) är från och
med den 1 januari 2017 411 kr exkl. moms. Ersättningsbeloppet för
omvårdnadsinsatser (LOV) är från och med den 1 januari 2017 509 kr exkl.
moms. 2) Ersättningsbelopp LOV räknas framöver till 93 % upp med
lönekostnadsökning och till 7 % med KPI uppräkning mars månad. 3) Anslaget
till sektor social omsorg för hemvården är fr.o.m. den 1 januari 2018 rörligt och
baseras på antalet brukartimmar föregående år. Avstämning sker i samband
med delårsbokslut och årsbokslut då eventuella avvikelser justeras. 4) För 2018
tillförs 370 tkr i driftsbudgeten för vård och omsorg för inköp och installation av
en ny modul till befintligt verksamhetssystem för att minska det manuella
arbetet vid uppföljning/statistikframtagning av hemvårdens verksamhet.
Kommunstyrelsen fattade 2017-11-13,§ 164, följande beslut: 1) Ärendet
behandlas vid ett senare sammanträde.
Kommunstyrelsen fattade 2017-12-04, § 191: Ärendet återremitteras till vårdoch omsorgsnämnden.
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Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-12-18, § 87: Nämnden avser att
justera ersättningsbeloppen och räkna upp dessa under 2018 vilket kommer att
äskas genom anslag ur tilläggsbudgeten.
Vidare föreslog vård- och omsorgsnämnden kommunstyrelsens föreslå
fullmäktige att fatta följande beslut: 1) Ersättningsbeloppet för serviceinsatser
ska från och med den 1 maj 2017 vara 387 kr exkl. moms. 2)
Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 maj 2017
vara 488 kr exkl. moms.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-12-18, § 87
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-04, § 191
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13, § 164
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-11-01, § 73
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-23, inkl. bilaga
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-14, § 118 Kommunförvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-20, inkl. bilaga 1-4

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Eva Olofsson (C) och Anneli Persson (S): 1.
Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 1 maj 2017 vara
387 kr exkl. moms. 2. Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och
med den 1 maj 2017 vara 488 kr exkl. moms.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (JEMO, SEPN, CAKK, AAJN, SAMA)
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Dnr: KS 353-2017, BIN 323-2017

§ 203 Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg 2018
i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs
kommun antas gälla från den 1 januari 2018, med ändringen att
uppsägning av barnomsorgsplats ska ske en månad innan
omsorgsbehovet upphör.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar muntligt om regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg
för 2018 i Svalövs kommun.
Bildningsnämnden fattade 2017-11-06, § 106, följande beslut: 1) Informationen
noteras och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen fattade 2017-12-04, § 192, följande beslut: Ärendet
återremitteras till bildningsnämnden.
Bildningsnämnden fattade 2017-12-11, § 113, följande beslut: Ordförandes
förslag till yttrande antas som bildningsnämndens eget och översänds till
kommunfullmäktige.
Vidare föreslog bildningsnämnden kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att fatta
följande beslut: Förslag till regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs
kommun antas gälla från den 1 januari 2018, med ändringen att uppsägning av
barnomsorgsplats ska ske en månad innan omsorgsbehovet upphör.

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs
kommun 2018
Bildningsnämndens protokoll 2017-12-11, § 113
Förslagsskrivelse daterat 2017-11-30
Yttrande daterat 2017-11-30
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-04, § 192

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Linn Alenius-Wallin
(FI), Linda Lindberg (SD) och Krister Olsson (S): Förslag till regler, taxor och etjänster för barnomsorg i Svalövs kommun antas gälla från den 1 januari 2018,
med ändringen att uppsägning av barnomsorgsplats ska ske en månad innan
omsorgsbehovet upphör.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (RTN, MAWT, MALM, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningbilaga 1
§ 201

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
Ledamöter

Parti

1

Annie Karlsson, tjg ers
för Birgitta Jönsson

S

1

2

Fredrik Jönsson

C

1

3

Olof Röstin (ordf.)

M

1

4

Teddy Nilsson (2:e v
ordf.)

SD

1

5

Krister Olsson

S

1

6

Eva Olofsson

C

1

7

Ann Pettersson

M

1

8

Linda Lindberg

SD

1

9

Anneli Persson

S

1

10

Håkan Andersson

C

1

11

Torbjörn Ekelund

L

1

12

Ingrid Ekström

SD

1

13

Linn Alenius-Wallin, tjg
ers för Charlotta Eldh

FI

SUMMA

Justerare

Ja

Nej

1
6

7

Utdragsbestyrkande

Avstår

Jävig
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