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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 Gustav Edman (MP) och Ingrid Jerneborg Glimne (M) som

ordinarie och Linda Lundin (S) och Anders Oscarsson (S) som ersättare att justera

protokollet tisdagen den 29 september 2020, kl 16.00, i kommunhuset, Västra

Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Information

IT-chef Hans Haglund informerar om hur kvällens kommunfullmäktigesammanträde

med distansdeltagande iTeams kommer att ske.
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Sammanträdesdatum: 2020-09-28
Diarienummer: KS.2020.1

§ 24

Interpellation angående socialtjänstens
insatser med förebyggande ungdomsarbete i
form av fältarbete

Beslut
1. Interpellationen får ställas

Sammanfattning av ärendet
Interpellationen angående socialtjänstens insatser med förebyggande ungdomsarbete i

form av fältarbete är ställd av Lena Staaf (V) till Socialnämndens ordförande Ingrid

Jerneborg Glimne (M).

Frågor:

1. Avser socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne ge personal från
socialtjänsten i uppdrag att bedriva kontinuerligt fältarbete på fredag- och
helgkvällar?

Svar: Planering och samverkan rörande fältarbete är per definition en

verksamhetsfråga och hör därför till förvaltningen. Socialnämnden har dock i

sin framtidsplan påtalat vikten av att arbetet sker i samverkan och samarbete

som också ska prägla förvaltningens arbete på alla plan både inom

förvaltningen och gentemot kommunens övriga förvaltningar.

Färltarbete i samarbete med Barn- och Utbildningsförvaltningen har också skett

vissa period.

2. Kan detta fältarbete utformas genom ett samarbete med personal från
fritidsgården Chill?

Svar: Socialförvaltningen samverkar redan idag med fritidsgården Chill när det

gäller visst fältarbete och det sker vid strategiskt utvalda tillfällen. Personligen

önskar jag att intensifierat samarbete mellan socialförvaltningen och Barn-och

utbildningsförvaltningen gällande barn och unga både under och efter skoltid.

Glädjande nog tror jag att det kommer kunna vara på plats inom några

månader.
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3. Hur ser samverkan ut mellan polisen, personal från socialtjänsten och personal
på fritidsgården Chill när det gäller förebyggande ungdomsvård?

Svar: Förebyggande arbete kring ungdomar i samverkan med andra aktörer är
centralt i Socialförvaltningens uppdrag och arbete. Samverkan med polis och
fritidsgården Chill sker dels i det dagliga arbetet men sker också formaliserat i
form av olika samverkansforum där aktörerna möts med jämna mellanrum.
Dessa samverkansforum beskrivs nedan:

Beredningsgruppen folkhälsa/BRÅ

Samverkansgrupp bestående av chefer från kommunens samtliga förvaltningar

och täcker områdena socialtjänst, skola, kultur och fritid samt

samhällsbyggnad. Har en viktig funktion för strategisk planering inom folkhälsa

och brottsförebyggande arbete där frågor som berör barn och unga ingår som en

central del. Gruppens arbete utgår från en gemensam aktivitetsplan som

uppdateras kontinuerligt.

SSPF – Skola, socialtjänst, polis, fritid

Arbetsgrupp bestående av representanter från ovanstående aktörer, inklusive

chefer. Syftet är att genom en kontinuerlig mötesstruktur, var 4:e vecka, skapa

ett uthålligt samverkansarbete och en samsyn som genererar att barn och unga

som riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede. Detta kan ske på individ

eller gruppnivå. Gruppen har även en viktig funktion i brotts- och

drogförebyggande samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. För att

lyfta en enskild individ krävs samtycke från vårdnadshavare. Då ett mer

omfattande behov identifieras kring en ungdom kan SSPF lyfta ärendet vidare

till SIG, se nedan. Vid två tillfällen per termin förstärks arbetsgruppen av

verksamhetschefer från båda förvaltningarna. Diskussioner kring individer som

har en extern skolgång ska föras med socialtjänst, polis, fritid och aktuell skola.

SIG - Social insatsgrupp

I de fall som SSPF, alternativ socialtjänst tillsammans med polis, har

identifierat en ungdom som bedöms befinna sig i allvarlig risk avseende

kriminalitet och missbruk, finns möjlighet att koppla ärendet till SIG. Där sker

samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid samt den ungdom som

berörs och dennes vårdnadshavare. Socialtjänsten ansvarar för att koordinera

arbetet och att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges

behov. Det arbete och de insatser som görs för den unge ska ske inom ramen för

de medverkandes ordinarie verksamhet. Även externa myndigheter såsom

sjukvård och Arbetsförmedling kan bli involverade. Den unge och

vårdnadshavare behöver samtycka och önska SIG för att det ska bli aktuellt.

Avslutningsvis vill jag också nämna att jag har stora förhoppningar om att

fler föräldrar och andra vuxna vill delta i frivilligt kvällsvandringsarbete ihop

med den grupp ”Nattvandrare” som redan finns. Det är allas vårt gemensamma
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ansvar att se till att vårt samhälle fungerar väl och att särskilt barn och unga

skyddas mot droger och våld alla tider på dygnet.

Beslutsunderlag
1. Interpellationen

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: 2020-09-28
Diarienummer: KS.2020.2

§ 25

Interpellation angående Chills medverkan vid
förebyggande ungdomsarbete

Beslut
1. Interpellationen får ställas

Sammanfattning av ärendet
Svar på interpellationen ställd till Linda Lundin (S) från Lena Staaf (V) angående

fritidsgården Chills medverkan vid förebyggande ungdomsarbete

Avser BoUN:s ordförande Linda Lundin se till så att personal från
fritidsgården Chill åter ges i uppdrag att kontinuerligt bedriva fältarbete
på fredag- och helgkvällar?

Fritidsgården Chill med personal arbetar efter Kommunfullmäktiges beslut ”Inriktning

och uppdrag för fritidsgården Chill, Gnesta kommun. I beslutet finns tre uppdrag.

Uppdragen är att:

1. Skapa en fritidsgårdsverksamhet präglad av ett brett utbud av aktiviteter som
syftar till att i första hand påverka ungdomars utveckling och välmående i
positiv riktning.

2. Arbeta med demokratiska värden, i syfte att utveckla barns, ungdomars och
vuxnas möjligheter till inflytande och delaktighet.

3. Samtliga ungdomar ska få den uppmärksamheten och omsorg som de behöver
med hänsyn till sina förutsättningar och livssituation.

I uppdrag två specificeras att Fritidsgården ska samarbeta med skolan, individ- och

familjeomsorgen och övriga förvaltningar, föreningar och kulturliv samt polis, andra

myndigheter och organisationer.

Fritidsgården Chill har varit ute vid flertal tillfällen och bedrivit uppsökande

verksamhet. Jag ser en fördel med att fritidsgården Chill medverkar vid fältning, som

Socialförvaltningen tar ansvar för, utifrån att personalen på Fritidsgården Chill har en

god relation och kan bistå Socialförvaltningen i deras värdefulla förebyggande arbete.

Det pågår ett arbete med att uppdatera mål och inriktning för fritidsgården Chill. Med

anledning av det arbetet kommer en fortsatt dialog ske med Socialnämnden om hur det

fortsatta samarbetet kan utvecklas. Beslut om mål och inriktning för Fritidsgården Chill

kommer fattas av Kommunfullmäktige.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

-Hur ser samverkan ut mellan polisen, personal på fritidsgården Chill och
personal från socialtjänsten när det gäller förebyggande ungdomsarbete?

Fritidsgården Chill har en god samverkan med polis och Socialtjänsten. Fritidsgården

Chill finns representerade i BRÅ där chefen för fritidsgården ingår i beredningsgruppen

tillsammans med chefen för socialkontoret och chefen för områdespoliserna.

Samverkan sker också genom SSPF (skola, socialtjänsten, polis och fritid) där

Fritidsgården Chill finns representerade tillsammans med Socialtjänsten och polisen.

Dessutom har Fritidsgården Chill en löpande dialog med polisen som då och då besöker

fritidsgården. När fritidsgården Chill anordnar evenemang finns det en samverkan med

Socialtjänsten. Fritidsgården har vid speciella händelser bistått Socialtjänsten i deras

fältarbete.

Beslutsunderlag
1. Interpellationen

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: 2020-09-28
Diarienummer: KS.2020.42

§ 26

Interpellation om Ungdomsrådet

Beslut
1. Interpellationen får ställas

Sammanfattning av ärendet
Svar från Johan Rocklind (S) på interpellation från Lena Staaf (V) angående

ungdomsrådet.

Jag föreslå att de politiska lotsarna bjuds in till ett kommunstyrelsesammanträde för

att berätta om hur de arbetat, avser arbeta framgent och hur bemanningen ser ut i

rådet utifrån att det nu också är en ny termin i skolorna.

Huruvida en nämnd väljer att föra diskussion eller använda ungdomsrådet som

remissinstans i olika frågor ligger på respektive nämnds bord, varpå frågor kring detta

bör ställas till ansvariga i respektive nämnd.

Beslutsunderlag
1. Interpellationen

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: 2020-09-28
Diarienummer: KS.2020.88

§ 27

Interpellation Arbetsmiljö för hemtjänstens
personal

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Svar på Interpellation ”Angående arbetsmiljön för hemtjänstens personal”
från Lena Staaf (V) till Socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M)

Frågor:
1.Hur ser rutinerna ut för introduktion av nyanställda?

SVAR
Efter intervju och referenstagning följer introduktionsdagar mellan 2-10 dagar , lite
beroende på situationen och tidigare erfarenheter. Under introduktionen sker även
genomgång av introduktionsmaterial som t.ex. regler, checklistor och information om
tjänstebilarna mm.
Sedan görs uppföljning efter ca 5 arbetspass och samtal med samordnare och bokning
av fler arbetspass.

2. Har alla anställda inom hemtjänsten utbildning i lyftteknik och pulstagning?

SVAR:
Ja, gällande lyftteknik sker återkommande utbildning med stöd och hjälp av HSE
verksamheten.
För pulstagning sker däremot ingen särskild utbildning.

3. Vilka krav ställs på utbildning och erfarenhet för nattpersonal?

SVAR:
Utbildade undersköterskor /vårdbiträden med lång erfarenhet av nattarbete. Körkort
krävs.

4. Om nattpersonal inte har erforderlig utbildning (tvåårig USK utbildning), finns det i
så
fall möjlighet att läsa in denna utbildning på arbetstid?
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SVAR
Ja, i samarbete med vuxenskolan och vuxenutbildningen bedriver Gnesta kommun
USK-utbildning.
All personal som önskat har haft möjlighet att gå under 2019 och i början av 2020 var
det 29 stycken som tog sin examen. Meningen är att detta skall vara återkommande.

5. Har alla som önskar heltid också fått det?

SVAR
De medarbetare som önskat har också fått 100%

Beslutsunderlag
1. Interpellationen

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: 2020-09-28
Diarienummer: KS.2020.89

§ 28

Interpellation Privat utförare av hemtjänst

Beslut
1. Interpellationen får ställas

Sammanfattning av ärendet
Svar på Interpellation ”Angående privat utförare av hemtjänst” från Lena Staaf (V) till

Socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M)

Frågor:

1. Vilka åtgärder kommer vidtas för att "vässa" den kommunala verksamheten?

SVAR:

Det är något som verksamhetschef och enhetschefer måste arbeta med

kontinuerligt tillsammans med utförande personal. Ett exempel kan vara att se

över schemaplanering.

2. Hur säkerställs att den kommunala verksamheten kan behålla kompetent
personal?

SVAR:

Den kommunala verksamheten måste alltid sträva efter att vara en bra

arbetsgivare, där våra anställda kan känna sig trygga. Vi måste också kunna

erbjuda bra möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling.

3. Vilka lärdomar har dragits av den tidigare konflikten med Wonabee Gnesta och
vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra att något liknande händer igen?

SVAR:

Jag vet inte om vi hade någon direkt konflikt med Wonabee, de var bara inte

nöjda med den timersättning vi hade satt och ansåg inte att de då kunde driva

hemtjänstinsatser vidare i Gnesta kommun. Vi måste naturligtvis hela tiden se

över den ersättningsnivå som tillämpas så att det är möjligt att ge en god

omvårdnad och klara sig ekonomiskt – vare sig det gäller vår egen kommunalt

drivna verksamhet eller någon som enligt LOV driver den åt oss.
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4. Hur påverkas ekonomin i den kommunala verksamheten om många brukare
väljare ett privat alternativ?

SVAR:

Med hänvisning till ovanstående resonemang så borde vår ekonomi inte

påverkas på annat sätt än att vi måste anpassa våra egna utgifter efter den

volym hemtjänst som vi skall bedriva. De övriga pengarna avsatta för hemtjänst

skall ju då gå till annan utförare.

5. Hur säkerställs kontinuitet för brukare och anställningstryggheten för
hemtjänstens personal?

SVAR:

När det gäller brukare så är det ju alltid på brukarens initiativ som det sker en

överflyttning från kommunal till annan utförare. För att det ska gå så sömlöst

som möjligt krävs naturligtvis att information får och ska delas mellan parterna.

Anställningstryggheten för kommunens personal är alltid beroende av

tillgången på arbete och den lagstiftning som finns om någon måste varslas pga

arbetsbrist. Eftersom de flesta inom personalgruppen är anställda i Gnesta

kommun så finns också möjlighet att erbjudas arbete inom någon annan enhet

om arbetsbrist skulle uppstå just där man arbetar. För det mesta sker även en

ganska stor rörlighet inom gruppen hemtjänstpersonal varför jag inte tror att

det är någon stor risk.

Beslutsunderlag
1. Interpellationen

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: 2020-09-28
Diarienummer: MIL.2020.151

§ 29

Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön

Beslut
1. Godkänna de nya lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och

miljön inom Gnesta kommun

Sammanfattning av ärendet
1999 tog miljö- och byggnämnden fram lokala föreskrifter för att skydda människors

hälsa och miljö. Dessa beslutades i kommunfullmäktige 1999-12-13, § 179.

Föreskrifterna grundar sig på förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

vilken har förändrats i vissa hänseenden sedan 1999. Vidare har föreskrifter och

allmänna råd som omnämns i föreskrifterna uppdaterats eller ersatts. De nya lokala

föreskrifterna kommer att ersätta de som togs fram 1999-12-13.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2020-9-07, § 65

2. Tjänsteskrivelse 2020-06-02

3. Protokoll 2020-05-27, § 36

4. Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-19

5. Bilaga 1. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Gnesta

kommun

Tjänsteförslag
1. Godkänna de nya lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och

miljön inom Gnesta kommun

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Miljöenheten

~ Gnesta kommun, miljöstrateg

~ Gnesta kommun VA-enheten

~ Gnesta kommun, miljöansvarig

~ Sörmlandskustens räddningstjänst
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Sammanträdesdatum: 2020-09-28
Diarienummer: KS.2020.130

§ 30

Årsredovisning 2019 Stipendiestiftelsen

Beslut
1. Godkänna Årsredovisning 2019 för Gnesta kommuns Stipendiestiftelse

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till

elever inom grundskolan i Gnesta kommun för;

-belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit

- belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell

verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott

- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola

Under året har 3 000 kr delats ut.

Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun att uppnå

bästa möjliga kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrlelsens protokoll 2020-09-07, § 68
2. Tjänsteskrivelse 2020-08-17
3. Årsredovisning Gnesta kommuns Stipendiestiftelse 2019

Tjänsteförslag
1. Godkänna Årsredovisning 2019 för Gnesta kommuns Stipendiestiftelse

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Länsstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2020-09-28
Diarienummer: KS.2020.131

§ 31

Årsredovisning 2019 Sociala stiftelsen

Beslut
1. Godkänner Årsredovisning 2019 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet användas till

stöd åt behövande personer i Gnesta kommun. Under året har 0 kr delats ut från

stiftelsen.

Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i syfte att

uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens kallelse 2020-09-07, § 69

2. Tjänsteskrivelse 2020-08-17

3. Årsredovisning 2019 Sociala stiftelsen

Tjänsteförslag
1. Godkänner Årsredovisning 2019 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Länsstyrelsen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-09-28
Diarienummer: SN.2020.32

§ 32

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Beslut
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialtjänstlag (2001:453) 16 kap. 6 h § ska socialnämnden till fullmäktige

lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1

§ som inte har verkställts inom 3 månader från dagen för respektive beslut.

Socialnämnden ska också ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång

tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2020-09-07, § 70

2.

3.  Utdrag ur socialnämndens protokoll 20200527, § 26

4.  Tjänsteskrivelse 2020-05-02

Tjänsteförslag
Rapporteringen godkänns.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

mariees
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mariees
Maskinskriven text

mariees
Maskinskriven text

mariees
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mariees
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mariees
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Tjänsteskrivelse 2020-06-03

mariees
Maskinskriven text

mariees
Maskinskriven text



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-09-28
Diarienummer: KS.2018.301

§ 33

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022

Beslut
1. Välja Elin Agnsjö (L) till ledamot i Socialnämnden.

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

3. Godkänna Carl Werners (MP) avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige,

ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden samt ledamot i Valnämnden.

4. Be Länsstyrelsen göra en ny uppräkning för Miljöpartiet.

5. Välja Maria Carlén Lindwall (MP) till ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden

6. Välja Alexandra Hjortswang (MP) till ledamot i Valnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Carl Werners (MP) har begärt sig entledigad från sina uppdrag i Kommunfullmäktige,

Samhällsbyggnadsnämnden och Valnämnden.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2020-09-11

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Välja xx (L) till ledamot i Socialnämnden

2. Välja xx till representant i Östra Sveriges Luftvårdsförbund

3. Godkänna Carl Werners (MP) avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige,

ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden samt ledamot i Valnämnden.

4. Be Länsstyrelsen göra en ny uppräkning för Miljöpartiet.

5. Välja xx (MP) till ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden

6. Välja xx (MP) till ledamot i Valnämnden.

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

förslag till beslut.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Länsstyrelsen i Södermanland

~ De valda

~ Förtroendemannaregistret Troman
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINSLISTA Datum:  200928  Sida 1 


ÄRENDE 
NR 


ÄRENDE 
NR 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 


NÄRVARANDE 


 


JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 
JA NEJ 


 


Sven Anderson, Ordf M X         
Erik Granqvist, V ordf C X         
Johan Rocklind, Led S X         
Sami Smedberg, Led S X         
Therese Alwert, Led S  X Annette Furå       
Anders Oscarsson , led          S X         
Inger Johansson, Led S                                                       X         
Linda Lundin, Led S X         
Jesper Hammarlund, Led S X         
Harke Steenbergen, Led S  X Leif Figaro       
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M  X Mattias Eldros       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X         
Kim Jarl, Led M X         
Anna Ekström, Led M X         
Sibylle Ekengren, led M X         
Karin Braathen Gustavsson, Led M X         
Håkan Ekstrand, Led C X         
Mari Klasson, Led C X         
Elin Ekstrand, Led C X         
Andreas Andersson, Led C   X         
Tomas Ingberg. Led SD 


 


 


X         
Christian Tomtlund, Led SD X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Krister Vestman, Led SD X         
Lars Allstadius, Led SD
  


 X Göran Ehrenhorn       
Gustav Edman, Led MP
   


X         
Eva Skyllberg, Led MP
   


X         
Lena Staaf, Led V X         
Benny Åberg, Led V  X Birgitta Fredriksson       
Sarah Kinberg, Led L X         
Kim Silow Kallenberg, Led Fi X         







UPPROPS- OCH OMRÖSTNINSLISTA Datum:  200928  Sida 2 


ÄRENDE 
NR 


ÄRENDE 
NR 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 


NÄRVARANDE 


 


JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 
JA NEJ 


 


Annette Furå, Ers   S
    


X         
Leif Figaro, Ers  S X         
Jane Löfstrand, Ers  S  X        
Peter Bernhardsson, Ers  S X         
Mattias Eldros, Ers  M X         
Dan Glimne, Ers  M X         
Rebecka Sahlman  M X         
Astor Pettersson, Ers  M X         
Ingalill Fredriksson, Ers  C X         
Mats Klasson, Ers  C  X        
Axel Bodin, Ers  C  X        
Göran Ehrenhorn, Ers  SD X         
 ---  SD
   
   
   
  


         
Gunilla Louwerens, Ers  MP  X        
Carl Werner, Ers  MP  X        
Birgitta Fredriksson, Ers  V X         
Alberto Castro, Ers  V  X        
Christer Lagergren, Ers  L  X        
Iraj Bagherzadeh, Ers  L  X        
Anja Probst, Ers  Fi  X        
Johan Wahlström, Ers  Fi  X        


 







