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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Krister Ekberg (SD) som ordinarie och Linda Lundin (S) som

ersättare att justera protokollet fredagen den 28 januari 2022, kl 8.00 i kommunhuset,

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Godkännande av dagordningen

Förslag till nytt yttrande till ärende 7 på dagordningen, Trafikverkets förslag till

nationell plan för transportinfrastruktur, delas ut till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Sammanträdesdatum: 2022-01-24
Diarienummer: KS.2022.10

§ 1

Information från föredragande

Sammanfattning av ärendet
Hans Haglund, IT-chef informerar om bredbandsläget i Gnesta kommun. Hans

Haglund redovisar statistik för Gnesta kommun gällande utbyggnaden av fiber till

glesbygd och i tätorterna.

Ordföranden tackar för informationen.
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Sammanträdesdatum: 2022-01-24
Diarienummer: KS.2022.9

§ 2

Information inför beslut på nästkommande
nämnd

Sammanfattning av ärendet
Anna Sanklef, chef kommunikation och samverkan, informerar och går igenom

förslaget till handlingsplan för näringslivsprogrammet. På nästkommande

kommunstyrelsesammanträde, den 7 mars 2021, kommer handlingsplanen att

behandlas som ärende.
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Sammanträdesdatum: 2022-01-24
Diarienummer: KS.2022.8

§ 3

Återrapportering Vatten/avlopp

Beslut
1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inrätta en informationskanal,

genom egen flik på hemsidan eller liknande, där medborgare enkelt ska kunna följa

arbetet med de lite större och strategiska VA-frågorna.

Sammanfattning av ärendet
Anders Axelsson, kommunchef, informerar om vatten- och avloppsfrågan i Gnesta

kommun.

Pågående arbete med framtida spillvattenlösning, tidigare utredning samt information

om nuläget, genomlysning av VA-ekonomi mm.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S) lämnar följande förslag till beslutssats, "Ge kommunstyrelse-

förvaltningen i uppdrag att inrätta en informationskanal, genom egen flik på hemsidan

eller liknande, där medborgare enkelt ska kunna följa arbetet med de lite större och

strategiska VA-frågorna".

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Johan Rocklinds (S)

förslag till beslut i ärendet.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Johan Rocklinds (S) förslag till

beslut.

Sändlista
~ Kommunchef

~ Chef kommunikation och samverkan

~ VA-chef
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Sammanträdesdatum: 2022-01-24
Diarienummer: SN.2021.103

§ 4

Äskande av medel för oförutsedda
investeringar

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Socialnämnden beviljas 1 mkr från kommunfullmäktiges investeringsbudget för

investeringar kopplade till öppnandet av en ny enhet för särskilt boende.

2. Investeringen tas från kommunfullmäktiges budget för oförutsedda medel.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen äskar om 1 mkr från kommunfullmäktiges investeringspost

"oförutsedda investeringar" för investeringar kopplade till en ny enhet för särskilt

boende på den tidigare vårdavdelningen Violen på Frustuna.

I kommunfullmäktiges "Framtidsplan 2022-2024" framgår det under punkten

"Investeringsbudget" att kommunfullmäktige har en budget om 5000 tkr för

oförutsedda investeringar. Socialförvaltningen äskar härmed om investeringsmedel

från denna budget. Investeringarna är nödvändiga för att iordningställa en ny

boendeenhet i de befintliga lokalerna i den tidigare vårdavdelningen Violen på

Frustuna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse KS 2021-12-16

2. Protokoll 2021-12-14, § 81

3. Tjänsteskrivelse SN 2021-12-13

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden beviljas 1 mkr från kommunfullmäktiges investeringsbudget för

investeringar kopplade till öppnandet av en ny enhet för särskilt boende.

2. Investeringen tas från kommunfullmäktiges budget för oförutsedda medel.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-01-24
Diarienummer: KS.2021.277

§ 5

Motion - Avveckla tjänsten Verksamhetschef
inom Soc

Förlag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen - Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Socialförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Motionen Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Soc inkom från

Sverigedemokraterna 2021-09-09 där förslaget är att avveckla tjänsten

Verksamhetschef inom Socialförvaltningen. Socialnämnden har utrett ärendet och

överlämnar förslaget att avslå motionen till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-12-16

2. Protokoll 2021-12-14- SN § 82

3. Tjänsteskrivelse 2021-12-06

4. Motion - Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Soc

Tjänsteförslag
1. Avslå motionen - Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Socialförvaltningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-01-24
Diarienummer: KS.2021.342

§ 6

Remiss av Sörmlands regionala
trafikförsörjningsprogram 2022-2035, dnr
RUN-HRU21-0215

Beslut
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Region Sörmland har sänt Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2022-2035,

remissversion, på remiss. Remissvaret ska vara Region Sörmland till handa senast den

31 januari 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen är positiv till Region Sörmlands förslag till

trafikförsörjningsprogram. Dokumentet är väl genomarbetat och de mätbara målen

underlättar framtida uppföljning. Kommunstyrelseförvaltningen har framför allt

följande synpunkter:

· Kommunstyrelseförvaltningen anser att begreppet "tillgänglighet" behöver

förtydligas.

· Kommunstyrelseförvaltningen är positiv till inriktningen att den allmänna och

den särskilda kollektivtrafiken alltmer ska fungera som en helhet.

· Kommunstyrelseförvaltningen anser att strategin Samhällsplanering som ger

goda förutsättningar för kollektivtrafiken bör kompletteras med riktlinjer.

· Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig särskilt bakom målet Funktionell

kollektivtrafik - stödjer en regional och en lokal utveckling och strategin Stor-

och mellanregional tågtrafik för sammankoppling med omgivningen.

· Kommunstyrelseförvaltningen anser att de busslinjer som har störst möjlighet

att konkurrera med bilen bör prioriteras.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-11-24
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2. Yttrande över Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2022-2035

3. Remiss: Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2022-2035, remissversion

(Remissversion TFP 2022_leverans-20211027.indd (regionsormland.se)

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Sofie Lifvenhage (M) lämnar tilläggsförslaget med lydelsen "Samt en attraktiv

kollektivtrafiktabell med exempelvis timmestrafik på spårbunden trafik" till stycke fem

i yttrandet.

Anna Ekström (M), Johan Rocklind (S), Sibylle Ekengren (M), Oskar Sulin (V) och

Håkan Ekstrand (C) bifaller Ann-Sofie Lifvenhages (M) tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

eller enligt det framskrivna förslaget med Ann-Sofie Lifvenhages (M) tilläggsförslag till

stycke fem i i yttrandet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det senare.

Sändlista
~ Region Sörmland, hallbarregionalutveckling@regionsormland.se (ange ”Remiss

Trafikförsörjningsprogram Sörmland, dnr RUN-HRU21-0215” i ämnesraden)

https://regionsormland.se/siteassets/tillvaxt-och-utveckling/sormlands-regionala-trafikforsorjningsprogram-2022-2035--remissversion.pdf
https://regionsormland.se/siteassets/tillvaxt-och-utveckling/sormlands-regionala-trafikforsorjningsprogram-2022-2035--remissversion.pdf
https://regionsormland.se/siteassets/tillvaxt-och-utveckling/sormlands-regionala-trafikforsorjningsprogram-2022-2035--remissversion.pdf
https://regionsormland.se/siteassets/tillvaxt-och-utveckling/sormlands-regionala-trafikforsorjningsprogram-2022-2035--remissversion.pdf
https://regionsormland.se/siteassets/tillvaxt-och-utveckling/sormlands-regionala-trafikforsorjningsprogram-2022-2035--remissversion.pdf
https://regionsormland.se/siteassets/tillvaxt-och-utveckling/sormlands-regionala-trafikforsorjningsprogram-2022-2035--remissversion.pdf
https://regionsormland.se/siteassets/tillvaxt-och-utveckling/sormlands-regionala-trafikforsorjningsprogram-2022-2035--remissversion.pdf
https://regionsormland.se/siteassets/tillvaxt-och-utveckling/sormlands-regionala-trafikforsorjningsprogram-2022-2035--remissversion.pdf
https://regionsormland.se/siteassets/tillvaxt-och-utveckling/sormlands-regionala-trafikforsorjningsprogram-2022-2035--remissversion.pdf
mailto:hallbarregionalutveckling@regionsormland.se
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Sammanträdesdatum: 2022-01-24
Diarienummer: KS.2021.371

§ 7

Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033

Beslut
1. Kommunstyrelsen antar det reviderade yttrandet (daterat 2022-01-24) som sitt

eget.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har sänt Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–

2033 på remiss. Remissvaret ska ha kommit in till Regeringskansliet senast den 28

februari 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på förslaget till nationell plan för

transportinfrastrukturen. Planen är väl genomarbetad och anger på ett tydligt sätt hur

investeringar ska kunna göras givet det begränsade utvecklingsanslaget.

Kommunstyrelseförvaltningen har framför allt följande synpunkter:

· Mer medel bör avsättas för att utveckla Västra stambanan.

· Ett förslag om att bygga om Gnesta bangård bör finnas med.

· Sträckan Järna–Flemingsberg på Västra stambanan bör prioriteras.

Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga

infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar åtgärder för statliga

vägar, järnvägar, farleder och slussar. Den innehåller också åtgärder för att minska

infrastrukturens miljöpåverkan, stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer

och medel till forskning och innovation.

Planen är trafikslagsövergripande. Det innebär att den baseras på perspektivet att

gång- och cykelbanor, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser hör ihop och samspelar

med varandra.

Utgångspunkten för förslaget till nationell plan är de transportpolitiska målen. Bland

dem ingår även de klimatpolitiska målen.

De ekonomiska ramarna för åtgärder i transportinfrastrukturen anges i regeringens

direktiv den 23 juni 2021 och uppgår till 799 miljarder kronor 2022–2033. Jämfört
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med föregående period får vidmakthållande av järnvägar en ökning med 25 procent och

vidmakthållande av vägar en ökning med 13 procent. Utveckling av transportsystemet

får en ökning med 25 procent men merparten av de åtgärderna finns med i den

nuvarande planen. Utrymmet för nya investeringar är därmed begränsat.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-12-09

2. Yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033

(dukat på sammanträdet 2021-01-24)

3. Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033

(Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 (diva-

portal.org))

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Nytt förslag till yttrande dukas på sammanträdet.

Johan Rocklind (S), Ann-Sofie Lifvenhage (M), Håkan Ekstrand (C) och Anna Ekström

(M) bifaller det nya förslaget till yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

med med yttrande eller enligt det framskrivna fölrslaget med det nya yttrandet

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt det framskrivna förslaget

med det nya yttrandet.

Sändlista
~ Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet, i.remissvar@regeringskansliet.se

med kopia till i.transport.remissvar@regeringskansliet.se (ange diarienummer
I2021/02884 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet)

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
mailto:i.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:i.transport.remissvar@regeringskansliet.se
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Sammanträdesdatum: 2022-01-24
Diarienummer: KS.2021.392

§ 8

Ansökan om statlig medfinansiering för gång-
och cykelbana vid Vackerby industriväg

Beslut
1. Ärendet avslås till förmån för Ann-Sofie Livfenhages (M) ändringsförslag.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket Region Öst och Region Sörmland har bjudit in Gnesta kommun att söka

statlig medfinansiering för investeringar i det kommunala vägnätet under 2023.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att Gnesta kommun bör söka medfinansiering

för att anlägga en gång- och cykelbana längs Vackerby industriväg. Ansökan ska vara

Trafikverket till handa senast den 1 mars 2022. Förvaltningen återkommer med ett

ärende till kommunstyrelsen om ianspråktagande av investeringsmedel när

förutsättningarna kring medfinansieringen är klarlagda.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-12-22

Tjänsteförslag
1. Statlig medfinansiering söks för utbyggnad av gång- och cykelbana vid Vackerby

industriväg

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Sofie Lifvenhage (M) yrkar avslag i väntan på reviderad gång- och cykelplan samt

utifrån tidsplan för arbetet med trädgårdsstaden.

Anna Ekström (M), Ingrid Jerneborg Glimne (M), Anders Oscarsson (S) och Inga-Lill

Fredriksson (C) bifaller Ann-Sofie Lifvenhages (M) ändringsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

eller enligt Ann-Sofie Lifvenhages (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen

beslutat enligt det senare.
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Reservationer/särskilt yttrande
Gustav Edman (MP) anmäler särskilt yttrande. Vid justeringstillfället hade inget

yttrande inkommit.

Sändlista
~ Planeringschef

~ Samhällsplanerare
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Sammanträdesdatum: 2022-01-24
Diarienummer: KS.2021.382

§ 9

Förlängningsavtal Långsjö Teater och Art Lab

Beslut
1. Avtalen för ArtLab och Långsjö Teater förlängs med ett år i taget i enlighet med

ursprungsbeslutet antaget i kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Under åren 2019-2021 har Gnesta kommun tecknat samarbetsavtal med de

professionella aktörerna Långsjö Teater och ArtLab Gnesta. Samarbetsavtalen visar på

kommunens ansvar och aktörernas ansvar för att tillgängliggöra kultur för Gnesta

kommuns invånare. Beslut om verksamhetsbidragets storlek fattas för ett år i taget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-01-14

2. Förslag till samarbetsavtal Långsjö Teater

3. Förslag till samarbetsavtal ArtLab Gnesta

Tjänsteförslag
1. Anta förslag till förlängning av avtal för Långsjö Teater och uppdra till

förvaltningen att signera

2. Anta förslag till förlängning av avtal för ArtLab Gnesta och uppdra till

förvaltningen att signera

3. Anta förslag om verksamhetsbidrag till Långsjö Teater om 40 000 kr för 2022,

som tas från kulturbudgetens angivna objekt för samarbetsavtal.

4. Anta förslag om verksamhetsbidrag till ArtLab Gnesta om 100 000 kr för 2022,

som tas från kulturbudgetens angivna objekt för samarbetsavtal.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Sofie Lifvenhage (M) lämnar ändringsförslaget att avtalen för ArtLab och Långsjö

Teater förlängs med ett år i taget i enlighet med ursprungsbeslutet antaget i

kommunstyrelsen. (Kommunstyrelsen 2016-03-18, § 22, dnr KS.2015.443)
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget

eller enligt Ann-Sofie Lifvenhages (M) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen

beslutat enligt det senare.

Sändlista
~ Långsjö Teater

~ ArtLab Gnesta

~ Chef kommunikation och samverkan
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Sammanträdesdatum: 2022-01-24
Diarienummer: KS.2022.6

§ 10

Redovisning delegationsbeslut

Beslut
1. Godkänna informationen

Sammanfattning av ärendet
Text Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av 
kommunstyrelsens antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till 
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla 
lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos kommunledningskontoret. Tiden 
för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m. att 
kommunstyrelsens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens 
anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det 
datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter 
om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare
(namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med 
skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2021-11-26 – 2022-01-12

~ Anställningar 2021-11-01 - 2021-12-31

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2022-01-24
Diarienummer: KS.2022.5

§ 11

Anmälningsärenden

Beslut
1. Lägga handlingarna till ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som kommun-
ledningskontoret bedömer vara av vikt att redovisa för kommunstyrelsen, utgör 
anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos 
anslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll Gemensamma överförmyndarnämnden 211207

~ Protokoll Gnestahem AB 211125

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 20211116

~ Protokoll Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 211208; Politiska 
ammanträden och möteshandlingar - Möten - Nämnden för samverkan 
kringsocialtjänst och vård (2021-12-08) (opengov.cloudapp.net)

~ Protokoll Gemensamma patientnämnden 211202; Politiska sammanträden och 
öteshandlingar - Möten - Gemensamma patientnämnden (2021-12-
02)(opengov.cloudapp.net)

~ Protokoll Energikontoret i Mälardalen 211216

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen lägger handlingarna till ärendet.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2022-01-24
Diarienummer: KS.2022.7

§ 12

Kommunchefen informerar

Covid -19 - Lägesbild förvaltningarna

Rekrytering samhällsbyggnadschef

Ny kanslichef börjar i slutet på mars

Rekrytering av ekonomichef

Tf. HR-chef
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NR 


ÄRENDE 
NR 


 


Johan Rocklind, Ordf S X  Digitalt deltagande       
Anna Ekström, 1:e v ordf M X  Digitalt deltagande       
Håkan Ekstrand, 2:e v ordf C X         
Linda Lundin, Led S X § 6 -12 Digitalt deltagande, Petra Lindström § 7-12       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X §-1-2, 12 Digitalt deltagande, Sven Anderson § 1-2,12       
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X  Digitalt deltagande       
Anders Oscarsson, Led S X § 12 Digitalt deltagande, Madeleine Harju       
Sibylle Ekengren, Led M X  Digitalt deltagande       
Andreas Andersson, Led C X § 7-12 Digitalt deltagande, I Fredriksson § 7-12       
Krister Ekberg, Led SD X         
Göran Ehrenhorn, Led SD X § 4-12 Christian Tomtlund       
Oskar Sulin, Led V X  Digitalt deltagande       
Gustav Edman, Led MP X  Digitalt deltagande       
Harke Steenbergen, Ers Ersättare    S  X        
Sven Anderson, Ers Ersättare    M X  Digitalt deltagande       
Petra Lindström, Ers Ersättare    S X  Digitalt deltagande       
Karin Braathen Gustavsson, Ers Ersättare    M  X        
Inga-Lill Fredriksson, Ers                                 Ersättare    C X  Digitalt deltagande       
Christian Tomtlund, Ers Ersättare    SD X         
Madeleine Harju, Ers Ersättare    Fi x  Digitalt deltagande       


  S = S-M-C-MP-L-Fi-V-SD 


   M = M-S-C-L-SD-MP-V-Fi 


   C = C-L-M-S-MP-V-Fi 


   SD = SD-M-C-L-S-V-MP-Fi 


   V = V-Fi-MP-C-L-S-M-SD 


   MP = MP-Fi-V-S-L-C-M-SD 


   L = L-C-M-S-MP-V-Fi 


   Fi = Fi-V-MP-S-L-C-M-SD 


 







 


 







