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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Sarah Kinberg (L) och Ingrid Jerneborg Glimne (M) som

ordinarie och Sami Smedberg (S) och Elin Ekstrand (C) som ersättare att justera

protokollet torsdagen den 28 april 2022, kl 13.00, i kommunhuset, Västra Storgatan 15,

Gnesta.

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ärende nr 9 på dagordningen, Val till kommunala uppdrag- Mandatperioden 2019-

2022, har kompletterats med ytterligare avsägelser.

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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Sammanträdesdatum: 2022-04-25
Diarienummer: KS.2022.129

§ 22

Interpellation angående lekplatser i Gnesta
kommun

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Interpellation ställd av Lena Staaf (V) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Sibylle Ekengren (M).

Svar från Sibylle Ekengren (M) på Lena Staafs (V) interpellation om

lekplatser i Gnesta kommun.

2016 gjordes en inventering om lekplatser för Gnesta kommun. Man kom då fram till

att 6 st skulle avvecklas och att 2 stycken skulle utvecklas till att bli temalekparker. 

2018 beslutades att behålla och utveckla de 4 lekplatserna i Björnlunda, de tre

lekplatserna i Stjärnhov och lekplatsen i Laxne. 

En lekplats per tätort skall utvecklas till att bli så kallad temalekplats . 

2019 gjordes en omprövning och man kom fram till att utveckla eller rusta tio

lekplatser i Gnesta, samt avveckla 6 lekplatser. Vidare skulle lekplatserna vid

Solåkravägen och Björnstigen utvecklas till temalekplatser. 

2021 omprövades tidigare beslut om lekplatsutredningen från 2019 med revideringen

och tillägget att lägga till lekplatserna Långdansvägen och Sigtuna som två av de

lekplatser som ska vara kvar. Samtidigt togs ett presidiebeslut att endast en

temalekplats per kommundel skall finnas, som man beslutade redan 2018. 

Översyn av samtliga lekplatser sker kontinuerligt och utrustning kontrolleras och byts

ut där så krävs. Underlaget från sand till någon form av trästybb byts ut vartefter

lekplatserna rustas upp. Det underlaget klarar till exempel rullstolar bättre. Några

lekplatser utrustas med en sele för att möjliggöra för funktionsnedsatta att också kunna

gunga säkert. 
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Kommunen utför arbetet med lekplatserna i egen regi, då det är avsevärt mycket

billigare och dessutom ger bättre kontroll . Lekplatserna har olika utrustning kan bytas

ut över tid. Alla lekredskap som klara besiktning återanvänds.

Man har en projektplan för varje lekplats för sig och kommer att arbeta aktivt med

dessa under 2022.  

Beslutsunderlag
1. Interpellation angående lekplatser i Gnesta kommun

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Interpellationen får ställas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2022-04-25
Diarienummer: KS.2022.161

§ 23

Interpellation - Hur garanteras rättssäker
uppföljning av ensamkommande flyktingbarn
idag?

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Interpellation ställd av Anja Probst (Fi) till socialnämndens ordförande Ingrid

Jerneborg Glimne (M).

Svar från Ingrid Jerneborg Glimne (M) på Anja Probsts (Fi) interpellation

om hur garanteras rättssäker uppföljning av ensamkommande

flyktingbarn idag?

För närvarande ser vi inte, trots kriget i Ukraina, en stor flyktingvåg av

ensamkommande barn till Sverige. Precis som du skriver i din interpellation är det

främst kvinnor med eller utan barn som nu lämnar sitt land – inte som 2015 då det

främst var pojkar och unga män som kom, och bakom sig lämnade systrar, fruar och

mammor.

För närvarande gäller också EU:s massflyktsdirektiv, även om reglerna och ansvaret

gällande uppföljning för ensamkommande barn är desamma.

Denna gång kommer dock de flesta barn tillsammans med en vårdnadshavare, oftast

mamman, som då också har ansvaret för barnet.

Socialförvaltningen har, som interpellanten också beskriver, lagt upp riktlinjer för hur

allmänheten bör agera och att det är viktigt att alla flyktingar från Ukraina registrerar

sig hos Migrationsverket inom 3 månader. Socialförvaltningen har naturligtvis även

uppdaterat sina egna riktlinjer för omhändertagande av eventuella barn som kommer

utan vårdnadshavare, och avser självfallet att följa dessa och andra regler kring

ensamkommande barn, som att utse god man och hitta en placering för barnet. Det kan

efter utredning ske antingen i barnets eget relationsnätverk, eller på annat sätt som

efter utredning är bäst för barnet.

Socialnämnden och förvaltningen kommer efter den erfarenhet och kunskap som vi fått

sedan 2015 att noga följa de givna lagarna och reglerna, samt våra egna riktlinjer för

hantering av ensamkommande barn. Jag kan garantera att både socialförvaltningen
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och nämnden gör och kommer att göra sitt yttersta för att alla ensamkommande

flyktingbarn får ett rättssäkert mottagande, med bra omsorg och uppföljning i Gnesta.

Beslutsunderlag
1. Interpellation - Hur garanterats rättssäker uppföljning av ensamkommande

flyktingbarn.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Interpellationen får ställas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges förslag till 
beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2022-04-25
Diarienummer: KS.2020.150

§ 24

Möjlighet till distansdeltagande vid politiska
sammanträden under en provperiod

Beslut
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter,

ske på distans om ordförande beslutat så. Deltagande i sammanträden på

distans är ett komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period

fram till 2022-12-31. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av

testperioden. Det är alltid sammanträdets ordförande som avgör om närvaro får

ske på distans.

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta

på lika villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Förslaget till att det tillfälliga tillägget i arbetsordningen för

kommunfullmäktige kvarstår under hela provperioden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Då det råder en osäkerhet kring smittspridningsläget och att restriktioner kan komma

att behöva införas på nytt, föreslås att provperioden för distansdeltagande vid politiska

sammanträden förlängs fram till 2022-12-31.

Även om Riksdagen, 2022-03-23, beslutat att Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla från och med 2022-04-01,

så är det fortsatt ett osäkert läge avseende eventuell utbredd smittspridning i samhället.

Därmed föreslås en förlängning av tidigare beslut i ärendet.

Efter 2022-12-31 behöver ett nytt beslut fattas om antingen en förlängning av

föreliggande beslut eller att permanenta alternativt avskaffa rätten till

distansdeltagande. Förslagsvis hanteras denna fråga inom ram för översyn av

kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-04-13, § 54

2. Tjänsteskrivelse 2022-03-31
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3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15, § 15,

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-21, § 47,

5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21, § 49,

6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-20, § 100.

Tjänsteförslag
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter,

ske på distans om ordförande beslutat så. Deltagande i sammanträden på

distans är ett komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period

fram till 2022-12-31. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av

testperioden. Det är alltid sammanträdets ordförande som avgör om närvaro får

ske på distans.

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta

på lika villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Förslaget till att det tillfälliga tillägget i arbetsordningen för

kommunfullmäktige kvarstår under hela provperioden godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kanslichef
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Sammanträdesdatum: 2022-04-25
Diarienummer: SN.2021.93

§ 25

Avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet

Beslut
1. Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedels-

centralens verksamhet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet för vuxna. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut

om förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet före den 1 april 2022 då beslutet från Regionstyrelse och Regionfullmäktige

föreslås träda i kraft. Beslutet börjar inte gälla förrän regionen och alla kommuner

fattat beslut.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-04-04, § 46

2. Tjänsteskrivelse 2022-03-10

3. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2022-03-09, § 8

4. Tjänsteskrivelse 2022-02-23

5. Skrivelse - Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom

Hjälpmedelscentralens verksamhet, Nämnden för samverkan kring socialtjänst

och vård.

Tjänsteförslag
1. Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedels-

centralens verksamhet godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.
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Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningschef Socialförvaltningen

~ Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

~ post@regionsormland.se
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Sammanträdesdatum: 2022-04-25
Diarienummer: KS.2021.168

§ 26

Motion- Medborgarförslag- demokratisk
rättighet

Beslut
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av hanteringen av e-

förslag samt ta fram ett förslag på reviderad policy för e-förslag.

2. Motionen anses besvarad med hänvisning till uppdraget.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet inkom 12 maj 2021 med motionenMedborgarförslag - demokratisk

rättighet!. Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 24 maj 2021 och skickades till

kommunstyrelsen för beredning.

Motionen handlar om systemet med e-förslag som innebär att personer folkbokförda i

Gnesta kommun kan lämna förslag via en e-tjänst. Efter granskning, publiceras

förslagen på kommunens hemsida, varpå personer som är folkbokförda i kommunen

kan gå in i e-tjänsten och ge förslaget stöd.

I motionen lämnas tre förslag:

· Förslag ska kunna skickas med brev till Servicecenter.

· Inskickade förslag ska synliggöras på annat sätt än bara på kommunens

hemsida.

· Man ska på ett enklare sätt ska kunna rösta på inlämnade förslag.

Möjligheten att lämna in och rösta på e-förslag har funnits sedan 2019. Hanteringen av

e-förslagen sker utifrån den av kommunfullmäktige beslutade policyn för e-förslag.

Enligt gällande policy krävs e-legitimation för att lämna in förslag i e-tjänsten, och för

att gå in i tjänsten och ge ett förslag stöd. Det är även möjligt att lämna in förslag vid

besök på Servicecenter, mot uppvisande av legitimation.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det inte är möjligt att genomföra

förslagen i motionen utan en revidering av policyn för e-förslag. Förvaltningen har

under den period som e-förslag funnits, kunnat se att det finns utvecklingsmöjligheter

inom olika delar av processen kring e-förslag. Mot bakgrund av detta, föreslår
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förvaltningen att det genomförs en översyn av policyn och hanteringen av e-förslag

generellt.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-04-04, § 41

2. Tjänsteskrivelse 2022-03-10

3. Motionen

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av hanteringen av e-

förslag samt ta fram ett förslag på reviderad policy för e-förslag.

2. Motionen anses besvarad med hänvisning till uppdraget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Staaf (V) lämnar tilläggsförslag med lydelsen "att återkopplingen på översynen

återrapporteras senast 31 december 2022". Håkan Ekstrand (C) bifaller Lena Staafs

(V) tilläggsförslag.

Linda Lundin (S), Johan Rocklind (S) , Anna Ekström (M) föreslår avslag på Lena

Staaf (V) tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan beslut enligt det framskrivna förslaget

eller enligt Lena Staafs (V) tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutat

enligt det framskrivna förslaget.

Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras. Ordföranden går igenom tänkt

omröstningsordning.

Den som röstar för det framskrivna förslaget röstar Ja. Den som röstar för Lena Staaf

(V) tilläggsförslag röstar Nej.

Omröstningen utföll med 15 Ja-röster och 12 Nej-röster. Kommunfullmäktige har

beslutat enligt det framskrivna förslaget.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2022-04-25
Diarienummer: KS.2021.278

§ 27

Motion - Mobilfri högstadieskola i Gnesta

Beslut
1. Motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta avslås.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Gnesta yrkar i motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta, att

högstadiet i Gnesta kommun ska vara mobilfri, likt kommunens låg- och mellanstadier.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att motionens innehåll är en rektorsfråga och

rekommenderar därför att motionen avslås.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-04-04, § 42

2. Tjänsteskrivelse 2022-03-10

3. Protokoll 2022-03-08 - BoU §5

4. Tjänsteskrivelse 2022-02-28

5. Motion - mobilfri högstadieskola i Gnesta

Tjänsteförslag
1. Motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2022-04-25
Diarienummer: SN.2021.34

§ 28

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS - kvartal 4

Beslut
1. Rapport godkänns

Sammanfattning av ärendet
För fjärde kvartalet 2021 finns 13 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 8
stycken inom LSS och 5 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej
verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsen 2022-04-04, § 45

2. Tjänsteskrivelse 2022-02-03

3. Utdrag ur Socialnämndens protokoll, § 75

4. Tjänsteskrivelse 2022-03-09

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2022-04-25
Diarienummer: SN.2021.34

§ 29

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS-kvartal 3

Beslut
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För tredje kvartalet 2021 finns 10 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 6

stycken inom LSS och 4 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och

återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej

verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-04-04, § 44

2. Tjänsteskrivelse 2021-11-01

3. Utdrag ur Socialnämndens protokoll, § 75

4. Tjänsteskrivelse 2022-03-03

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2022-04-25
Diarienummer: KS.2018.301

§ 30

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022

Beslut
1. Välja Anna Ekström (M) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

2. Godkänna Lilian Wallins (V) avsägelse som ledamot i Barn- och

utbildningsnämnden.

3. Välja Per Sicking (V) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

4. Godkänna Lena Staafs (V) avsägelse som gruppledare/partiföreträdare för

Vänsterpartiet per 2022-04-30.

5. Välja Oskar Sulin (V) till gruppledare/partiföreträdare för Vänsterpartiet från

och med 2022-05-01

6. Godkänna Johan Rocklinds (S) avsägelse som partiföreträdare för

Socialdemokraterna, ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i Gemensamma

Lönenämnden, ledamot i Mälardalsrådets rådsmöte och ordförande i

krisledningsnämnden.

7. Välja Linda Lundin (S) till partiföreträdare/gruppledare för Socialdemokraterna

from 2022-05-01

8. Välja Linda Lundin (S) till ordförande i kommunstyrelsen from 2022-05-01

9. Välja Linda Lundin (S) till ledamot i lönenämnden from 2022-05-01

10. Välja Linda Lundin (S) till ledamot i Mälardalsrådets rådsmöte from 2022-05-

01

11. Välja Linda Lundin (S) till ordförande i krisledningsnämnden from 2022-05-01

12. Platsen som ersättare i krisledningsnämnden är vakant.

13. Godkänna Anna Ekströms (M) avsägelse som vice ordförande i barn- och

utbildningsnämnden from 2022-05-04

14. Välja Ann-Sofie Lifvehage (M) till vice ordförande i barn- och

utbildningsnämnden from 2022-05-05

15. Godkänna Ebba Selléns (Fi) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.
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16. Begära att Länsstyrelsens gör en ny uppräkning för Feministiskt initiativ.

17. Godkänna Ebba Selléns (Fi) avsägelse som representant i Östra Sveriges

Luftvårdsförbund from 2022-06-01.

18. Platsen som representant i Östra Sveriges Luftvårdsförbund är vakant.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar fyllnadsval till nämner mm.

Beslutsunderlag
1. Lilian Wallins (V) avsägelse daterad 2022-04-04

2. Lena Staafs (V) avsägelse daterad 2022-04-08

3. Johan Rocklind (S) avsägelse daterad 2022-04-19

4. Anna Ekströms (M) avsägelse daterad 2022-04-22

5. Ebba Selléns (Fi) avsägelse daterad 2022-04-25

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Välja xx från Moderaterna till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

2. Godkänna Lilian Wallins (V) avsägelse som ledamot i Barn- och

utbildningsnämnden.

3. Välja xx till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

4. Godkänna Lena Staafs (V) avsägelse som gruppledare/partiföreträdare för

Vänsterpartiet per 2022-04-30.

5. Välja xx (V) till gruppledare/partiföreträdare för Vänsterpartiet från och med

2022-05-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ De valda

~ Förtroendemannaregistret Troman
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~ Lönekontoret

~ Länsstyrelsen


	Protokoll från kommunfullmäktige
	Innehållsförteckning
	Sammanträdets öppnande mm
	§ 22 Interpellation angående lekplatser i Gnestakommun
	§ 23 Interpellation - Hur garanteras rättssäker uppföljning av ensamkommande flyktingbarnidag?
	 § 24 Möjlighet till distansdeltagande vid politiska sammanträden under en provperiod
	§ 25 Avgiftsnivå för cyklarinom Hjälpmedelscentralens verksamhet
	§ 26 Motion- Medborgarförslag- demokratisk rättighet
	§ 27 Motion - Mobilfri högstadieskola i Gnesta
	§ 28 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS - kvartal 4
	§ 29 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS-kvartal 3
	§ 30 Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden2019-2022




UPPROPS- OCH OMRÖSTNINSLISTA Datum:  20220425  Sida 1 


ÄRENDE NR    
§ 26 


ÄRENDE 
NR 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 


NÄRVARANDE 


 
 
  


JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 
JA NEJ 


 


Sven Anderson, Ordf M X   X      
Inga-Lill Fredriksson, V. Ordf C X    X     
Johan Rocklind, Led S X   X      
Sami Smedberg, Led S X   X      
Anders Oscarsson, Led S X   X      
Inger Johansson, Led            S  X Leif Figaro X      
Linda Lundin, Led S                                                       X   X      
Jesper Hammarlund, Led S  X Peter Bernhardsson X      
Harke Steenbergen, Led S X   X      
Annette Furå, Led S X   X      
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X   X      
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X   X      
Kim Jarl, Led M X   X      
Anna Ekström, Led M X   X      
Sibylle Ekengren, Led M X   X      
Karin Braathen Gustavsson, Led M X   X      
Håkan Ekstrand, Led C X    X     
Mari Klasson, Led C X    X     
Elin Ekstrand, Led C X    X     
Andreas Andersson, Led C   X    X     
Christian Tomtlund. Led SD 


 


 


 X  ------       
Krister Ekberg, Led SD X    X     
Lars Allstadius, Led SD  X  ------       
Göran Ehrenhorn, Led SD X    X     
Vakant, Led SD
  


   ------       
Gustav Edman, Led MP
   


 X  ------       
Gunilla Louwerens, Led MP
   


X    X     
Lena Staaf, Led V X    X     
Benny Åberg, Led V X    X     
Sarah Kinberg, Led L X    X     
Anja Probst, Led Fi  X Johan Wahlström  x     
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ÄRENDE NR    
§ 26 


ÄRENDE 
NR 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 


NÄRVARANDE 


 
 
  


JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 
JA NEJ 


 


Leif Figaro, Ers   S
    


X         
Peter Bernhardsson, Ers  S X         
Jonny Karlsson, Ers  S X         
Ingrid Feldt, Ers  S X         
Mattias Eldros, Ers  M X         
Dan Glimne, Ers  M X         
Rebecka Sahlman, Ers  M  X        
Anita Bell, Ers  M X         
Mats Klasson, Ers  C X         
Axel Bodin, Ers  C X         
Lena Östling Andersson, Ers  C X         
 ---, Ers  SD          
 ---, Ers  SD
   
   
   
  


         
Marja Kiander, Ers  MP  X        
Per Skyllberg, Ers  MP  X        
Birgitta Fredriksson, Ers  V  X        
Kerstin Löfgren, Ers  V X         
Christer Lagergren, Ers  L X         
Iraj Bagherzadeh, Ers  L  X        
Johan Wahlström, Ers  Fi X         
Ebba Sellén, Ers  Fi  x        


 







