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BUN § 65/2018

Utomståendes närvaro
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att Anna-Karin Hesselgård, 
skoladministratör sitter med vid dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Anna-Karin Hesselgård, skoladministratör sitter med vid sammanträdet för 
att kunna ersätta nämndsekreterare vid behov.

___
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BUN § 66/2018 Dnr 2018/257 027

BETT-mässa 2019 - kompetensutveckling inom 
IT
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden bifaller att barn- och 
utbildningsförvaltningen skickar två personer på BETT-mässa i London 
januari 2019. De skickas inom ramen för ordinarie 
kompetensutvecklingspengar. Kompetensutvecklingen arrangeras av AV-
media inom nätverket SplitVision där ansvarig IT-pedagog deltar. 
Totalkostnaden uppgår till c:a 12 000 kronor per person.

Sammanfattning
Deltagande på BETT-mässa i London januari 2019 för två personer.

Ärendebeskrivning
Beskrivning av BETT-mässan:
“Bett is the world's leading learning technology event and has been 
bringing innovation and inspiration to the education sector for over 30 
years. Join us, along with over 35,000 of your peers, at ExCeL London in 
January.”

Please visit link for more information: http://www.bettshow.com/

BETT-mässan är sannolikt den främsta kompetensutveckling som kan 
erbjudas inom IKT-området. IT-kompetens i lärandet lyfts i nästan samtliga 
ämnen i samtliga verksamhetsområden inom barn och utbildning. IT-
kompetens ur olika perspektiv har, än mer än tidigare, fått en framskjuten 
plats i målen för barn och utbildningsverksamheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen har för avsikt att ligga långt fram i 
arbetet med digital teknik i undervisningen. Vi ser det som viktigt att delta i 
denna (antagligen) världens största mötesplats för IT och lärande. Att 
finnas på plats här och ta del av utbildning med hjälp av teknik i framkant 
känns viktigt för förförståelsen i rektorsgruppen. Fokus på resan kommer 
ligga på nya innovativa sätt att utföra pedagogiskt arbete i skola och 
förskola med hjälp av digital teknik. 

Nya skrivningar med kopplingar till digitalisering finns i läroplanerna och 
gäller från och med höstterminen 2018. Detta blir en bra ingång för 
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samtliga verksamheters fortsatta arbete med digitala verktyg och 
digitaliseringsmålen i läroplanerna. 

Dessa nyvunna kunskaper kan delges även andra förvaltningar genom 
workshops, samtalsgrupper eller föreläsning om så önskas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-08-08
Arbetsutskottet § 39/2018

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef

___
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BUN § 67/2018 Dnr 2018/63 041

Investeringsbudget 2018 – aktivitetsyta vid 
Vena skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att investera 150 000 kronor för att 
skapa en aktivitetsyta vid Vena skola under förutsättning att sökta bidrag 
erhålls. Kostnaden tas av investeringsbudget 2018.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag för en ny aktivitetsyta 
på den gamla tennisplanen vid Vena skola. Kostnaderna uppgår till 600 000 
kronor varav barn- och utbildningsnämndens kostnad uppgår till 150 000 
kronor.

Ärendebeskrivning
Skolgården vid Vena skola har minskat i utrymme sedan en modul till 
förskolan placerades på fotbollsplanen. Den gamla tennisplanen vid skolan 
är i dåligt skick och i behov av en renovering för att det inte ska uppstå 
olyckor.

Vena samhälle är i förändring genom många nyanlända i såväl skolan som 
samhället i övrigt. Eftersom utbudet av allmänna lekplatser i orten är litet 
skapar det ett behov av naturliga mötesplatser där både barn och vuxna kan 
mötas i en trygg miljö. Kan vi skapa en sådan mötesplats som aktiveras 
genom skolans försorg under dagtid, och sedan genom föreningsliv och 
allmänhet under övriga tider, skapar vi goda förutsättningar för nyanlända 
och andra att kunna mötas. Samtidigt ger vi både skolans elever och 
invånarna i stort en möjlighet till fysisk aktivitet.

Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag för en ny aktivitetsyta 
på den gamla tennisplanen. 

Åtgärden syftar till att skapa en ny aktivitetsyta i anslutning till skolan i 
Vena. Ytan utgörs av en tennisbana som idag är i mycket dåligt skick och 
behöver avvecklas. Aktivitetsytan kommer vara öppen för allmänheten att 
användas efter skoltid.
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Genom att aktivitetsytan nyttjas av en skola under dagtid och är öppen för 
allmänheten övrig tid skapas förutsättningar för såväl en god nyttjandegrad 
som att det blir en mötesplats över generationsgränserna. 

Vid utformningen av redskap och ytskikt ska det tas hänsyn till 
framkomlighet och användbarhet för funktionsnedsatta. Genom att skolan 
där ytan finns är centralt belägen i samhället blir den lätt att hitta till och 
bidrar till en trygghet som gör att det kan bli en naturlig mötesplats för alla 
invånare. 

Genom att förlägga aktivitetsytan på en skolgård gynnas även skolans 
elever som får en mer stimulerande utemiljö för rekreation. Genom 
funktionella och flexibla materialval vill vi att aktivitetsytan ska bli 
attraktiv och inbjudande för såväl barn och ungdomar som vuxna, samt för 
båda kön.

Alla som bor i samhället kommer att bli engagerade och delaktiga i 
åtgärden på olika sätt tack vare skolans och föreningslivets stora 
engagemang i projektet. Genom att involvera olika delar av samhället i 
detta projekt ger vi alla möjligheten att ta ett gemensamt tag om något som 
engagerar många, inklusive de nyanlända invånarna som får chansen att 
påverka sin närmiljö. Exempel på former för engagemang är bland annat att 
skolans elever varit representerade på planeringsmöten för anläggningen av 
utvalda klassrepresentanter, anläggningen har diskuterats på olika 
föreningsträffar och andra möten

Kostnader för aktivitetsytan består av:
Markarbete 75 000 kronor, elinstallationer 50 000 kronor och material 
475 000 kronor. Den totala kostnaden uppgår till 600 000 kronor för att 
skapa en ny aktivitetsyta.

Boverket har beviljat bidrag på 300 000 kronor för projektet. Föreningslivet 
i Vena har ansökt om ett bidrag på 150 000 kronor hos Smålandsidrotten. 

Kvar återstår den kommunala delen på 150 000 kronor. Kostnaden tas av 
investeringsbudget 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-08-10
Arbetsutskottet § 40/2018

Skickas till
Martin Snickars, barn- och utbildningschef
Anncharlott Franzon, controller
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BUN § 68/2018 Dnr 2018/105 004

Informationsblankett om personuppgifter i 
vuxenutbildningen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den nya informationsblanketten 
för personuppgifter i vuxenutbildningen. Informationsblanketten ska delas 
ut till samtliga elever. När nya elever börjar ska de också få informationen. 

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning att gälla. Den ersätter 
personuppgiftslagen. En ny dataskyddslag med kompletterande 
bestämmelser till dataskyddsförordningen kommer också att börja gälla.

En ny informationsblankett för personuppgifter i vuxenutbildningen har 
tagits fram. 

Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. 
Personuppgiftslagen upphör att gälla och en ny dataskyddslag med 
kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen kommer att börja 
gälla. 

Dataskyddsförordningen innehåller utökade krav på vilken information 
som ska lämnas till de registrerade. Bland annat ska informationen 
innehålla den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge 
personuppgifterna lagras och möjligheten att lämna klagomål till 
tillsynsmyndigheten för den som anser att dennes personuppgifter har 
hanterats felaktigt. Den ska också innehålla information om vem som är 
personuppgiftsansvarig och ändamålet med behandlingen. Informationen 
som lämnas ska vara kortfattad, lättbegriplig och utformad med ett tydligt 
och enkelt språk.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-04-25, § 38/2018, att 
godkänna nya informationsblanketter för personuppgifter i förskolan och 
för personuppgifter i skolan. Information på blanketten för personuppgifter 
i skolan är inte anpassad så den stämmer för elever i vuxenutbildningen. En 
ny informationsblankett om personuppgifter i vuxenutbildningen har därför 
tagits fram. 

8



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-08-29

2(2)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Tanken är att blanketterna ska delas ut till samtliga elever inom 
vuxenutbildningen. När nya elever börjar är det viktigt att även de får 
informationen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2018-08-09
Ny informationsblankett för personuppgifter i vuxenutbildningen
Arbetsutskottet § 41/2018

Skickas till
Aina Kalle, rektor
Jacqueline Kuster, skoladministratör

___
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BUN § 69/2018 Dnr 2018/255 623

Skolskjutsar till Prolympia, Nya Centralskolan i 
Virserum
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att skjuta till 
1 200 000 kronor till kontot för skolskjutsar för finansiering av skolskjutsar 
till Prolympia, Nya Centralskolan i Virserum. Kostnaden för höstterminen 
2018 uppgår till 528 000 kronor och för vårterminen 2019 till 672 000 
kronor.

Sammanfattning
En överenskommelse om skolskjutsar har träffats med Prolympia, Nya 
Centralskolan i Virserum. Ordförande Pär Edgren, M, har i kraft av sin 
delegation tagit ett beslut på nämndens vägnar att godkänna uppgörelsen. 
Barn- och utbildningsnämnden äskar 1 200 000 kronor från 
kommunfullmäktige för finansiering av skolskjutsarna.

Ärendebeskrivning
Förhandlingar har förts mellan ledningen för Prolympia och kommunen 
beträffande vem som ska svara för kostnaden för de skolskjutsar till 
Prolympia som kräver extra insatta fordon.

I kommunens förhandlingsgrupp har barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Pär Edgren, barn- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande 
Mikael Lång, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Rosie Folkesson, 
kommunstyrelsens ledamot Åke Bergh samt tjänstemän deltagit.

Gruppen har nått en uppgörelse som innebär ett förslag att Prolympia ska 
finansiera nämnda skolskjutsar med 9 000 kronor per elev (som nyttjar 
skolskjutsen) och läsår. Beslutet berör endast elever inom 
upptagningsområdet för Virserum från förskoleklass upp till och med 
årskurs 9.

Prolympia ska anpassa skolskjutstiderna till de kommunala skolskjutsarna 
så att inte extra skolskjutsturer uppstår och ger onödiga kostnader.

Denna överenskommelse ska gälla läsåret 2018/2019. Ny förhandling 
förväntas ske innan överenskommelsen löper ut.
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Det är barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för skolskjutsfrågorna. 
 
Med anledning av att elever och föräldrar samt KLT behöver besked 
snarast för att hinna planera till skolstarten nu i höst så ansågs ett 
kommunalt beslut vara brådskande. Nämndens avgörande kunde inte 
avvaktas. 

Ordförande Pär Edgren, M, har 2018-08-08, i kraft av sin delegation tagit 
ett beslut på nämnden vägnar att godkänna uppgörelsen. Beslutet anmäls 
vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-08-29.

Prolympias ersättning för skolskjutsar täcker inte hela kostnaden. Detta 
innebär att kommunal finansiering av skolskjutsar till Prolympia kommer 
att krävas. Därför föreslås att kommunfullmäktige beslutar om att skjuta till 
dessa medel till kontot för skolskjutsar.

Enligt beräkningar för skolskjutskostnader framräknade av 
skolskjutssamordnare Ulrika Stolt tillkommer kostnader på 1 200 000 
kronor läsåret 2018-2019 utöver den del som Prolympia betalar för 
eleverna. 

Kostnaden för höstterminen 2018 uppgår till 528 000 kronor och för 
vårterminen 2019 till 672 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-08-10
Beslut av Pär Edgren 2018-08-08
Arbetsutskottet § 42/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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BUN § 70/2018 Dnr 2018/265 026

Rapport om olycksfall, arbetsskador och tillbud 
läsåret 2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning
Redovisning av statistik på arbetsskador, olycksfall och tillbud läsåret 
2017/2018.

Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av 
verksamheten 2018 så ska nämnden ha en uppföljning av olycksfall, 
arbetsskador och tillbud i augusti 2018.

Vid nämnden redogör nämndsekreterare Lena Carlsson för olycksfall, 
arbetsskador och tillbud.

Beslutsunderlag
Rapport skadade kroppsdelar för personal 2017-11-01 – 2018-07-11
Översikt över arbetsskador, olycksfall och tillbud gällande personal läsåret 
2017/2018
Sammanställning av barn- och utbildningsförvaltningens olycksfall och 
tillbud inrapporterade läsåret 2017/2018

___
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BUN § 71/2018

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som anmälts.

Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna till och med 2018-08-22 anmälts till barn- och 
utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till 
barn- och utbildningsnämnden: 

Arbetsutskottet 2018-08-20

Rektor Aina Kalle – 2018-08-22
Pkt 11.1 Anställning, 2 st

Rektor Andreas Ekberg – 2018-08-22
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Rektor Anna Källåker – 2018-08-22
Pkt 6.13 Mottagande elev från annan kommun, 1 st
Pkt 7.3 Mottagande elev i grundsärskolan, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 12 st

Controller Anncharlott Franzon – 2018-08-22
Pkt 12.5 Utse beslutsattestanter, 2 st

Förskolechef Annelie Johansson – 2018-08-22
Pkt 11.1 Anställning, 17 st

Rektor Elisabeth Kling – 2018-08-22
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 7 st

Förskolechef Emma Roos Simonsson – 2018-08-22
Pkt Anställning, 14 st

Rektor Fredrik Laapotti – 2018-08-22
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Pkt 1.10 Utredning efter anmälan av kränkande behandling, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 8 st

Antagningssekreterare Hanna Waern-Andersson – 2018-08-22
Pkt 9.3 Yttrande gymnasiegång i annan kommun, 48 st

Rektor Jessica Andersson Landholm – 2018-08-22
Pkt 4.8 Plats fritids p.g.a. elevens behov, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 10st

Rektor Karolina Karlsson – 2018-08-22
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 5 st
Pkt 11.1 Anställning, 17

Biträdande barn- och utbildningschef Kristina Råsmark – 2018-08-22
Pkt 1.2 Avtal, 1 st
Pkt 6.6 Yttrande om skolgång i annan kommun, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 5 st

Rektor Lars-Göran Larsson – 2018-08-22
Pkt 11.1 Anställning, 13 st

Förskolechef Liisa Karlsson – 2018-08-22
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 2 st
Pkt 11.1 Anställning, 10st

Rektor Louise Weinfors Lockström – 2018-08-22
Pkt 11.1 Anställning, 7 st

Förskolechef Maria Karlsson – 2018-08-22
Pkt 2.7 Plats i fsk p.g.a. barnets behov, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 3 st

Förskolechef Marie Karlsson – 2018-08-22
Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 11 st

Barn- och utbildningschef Martin Snickars – 2018-08-22
Pkt 1.2 Avtal, 4 st
Pkt 1.7 Avge yttrande till Skolinspektionen eller BEO, 1 st
Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 5 st
Pkt 2.2 Yttrande över förskola i annan kommun, 1 st
Pkt 6.8 Bidrag för elev i fristående skola, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 2 st

Rektor Mathilda Kahn – 2018-08-22
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 10 st
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Rektor Mikael Pettersson – 2018-08-22
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 2 st
Pkt 8.2 Mottagande av elev i gymnasiesärskola, 7 st
Pkt 11.1 Anställning, 2 st

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren – 2018-08-22
Pkt 1.1 Brådskande ärende, 18 st
Pkt 1.3 Avslag om utlämnande av allmän handling, 1 st
Pkt 1.4 Förändrad behandling av personuppgifter, 25 st

Skolskjutshandläggare Ulrika Stolt – 2018-08-22
Pkt 6.17 Skolskjuts till annan skolenhet/friskola, 39 st

Utvecklingschef Yvonne Nelson – 2018-08-22
Pkt 1.10 Utredning efter anmälan om kränkande behandling, 1 st
Pkt 11.1 Anställning, 1 st

Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för stickprov bland 
delegationsbesluten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-08-20
Rapport delegationsbeslut 2018-08-22

___
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BUN § 72/2018

Meddelande
1. Skolverket

Beslut: Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för 
lärare för 2017/2018. Skolverket beviljar 701 250 kronor för 
perioden 2018-01-01 – 2018-06-30. 
Beslut: Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier för 2017/2018. Skolverket beviljar 1 605 336 
kronor för perioden 2018-01-01 – 2018-06-30.
Beslut: Statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör 
utveckling av verksamhet för nyanlända elever 2018. Skolverket 
beviljas 60 950 kronor för VT 2018.
Beslut: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för 2018. 
Skolverket beviljar 75 000 kronor för VT 2018. 
Beslut: Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 
2018. Skolverket beslutar att ändra beviljat belopp till 1 401 660 
kronor.
Beslut: Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 
utanför ordinarie undervisningstid – Huvudmän för 2017. 
Skolverket beslutar godkänna redovisningen utan återkrav. 
Beslut: Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds för 2017. Skolverket beslutar att godkänna 
redovisningen utan återkrav. 
Beslut: Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds för 2018. Skolverket beslutar att delvis bevilja 
rekvisitionen. Kommunen beviljas 110 853 motsvarande 122 
erbjudna platser för januari – juni 2018
Beslut: Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning – 
Yrkesförare 2017. Skolverket beslutar att avsluta ärendet. 
Beslut: Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 
eller tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvård och 
äldreomsorg – Beslutsår 2017. Skolverket beslutar att avsluta 
ärendet.
Beslut: Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 
2018/2019. Skolverket beslutar delvis bevilja ansökan. Kommunen 
beviljas 885 000 kronor för 2018/20119. 
Beslut: Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan för 2018. 
Skolverket beslutar att delvis bevilja rekvisitionen. Kommunen 
beviljas 1 432 925 kronor som avser 2017/2018. 
Beslut: Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 
2017. Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 
Beslut: Tillägg till överenskommelse om samverkan mellan 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-08-29

2(3)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skolverket och Hultsfreds kommun avseende uppdraget att 
genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för 
nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med 
annat modersmål än svenska.

2. Skolinspektionen
Begäran om komplettering: Anmälan av Hultsfreds kommun. 
Informationsbrev: Skolinspektionen granskar grundskolans arbete 
för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. I denna granskning kommer Albäcksskolan 2 och 
Hultsfreds kommun att granskas. 
Information: Resultat från Skolinspektionens ombedömning av 
nationella prov 2017. 
Beslut efter uppföljning för fritidshem  efter tillsyn i Hultsfreds 
kommun.

3. Kommunfullmäktige
2018-06-25, § 76/2018: Ekonomisk uppföljning per 2018-04-30 
med helårsprognos för drift- och investeringsbudget. 
2018-06-25, § 77/2018: Mål och budget 2019 – driftbudget 2019 
samt mål och nyckeltal. 
2018-06-25, § 78/2018: Mål och budget 2019 – investeringsbudget.
2018-06-25, § 79/2018: Mål och budget 2019 – taxor.
2018-06-25, § 84/2018: Utökning av platser inom omsorgen på 
kvällar och helger samt inom förskolan.
2018-06-25, § 85/2018: Bildande av lärcentrum – fusion av 
vuxenutbildningen och Campus. 

4. Kommunstyrelsen
2018-06-05, § 72/2018: Finansiering av tjänst hösten 2018 – 
vuxenutbildningen.

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-06-19, § 140/2018: Parkeringsbehov vid Venhaga skola och 
förskola, Målilla – tillfällig lösning. 

6. Barn- och utbildningsförvaltningen
 Svar till Skolinspektionen på begäran om kompletterande 

redovisning efter konstaterade brister för vuxenutbildningen. 
 Svar till Skolinspektionen på begäran om kompletterande 

redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av påtalade 
brister för grundsärskolan. 

 Svar till Skolinspektionen på begäran om kompletterande 
redovisning efter konstaterade brister för gymnasiesärskolan. 

 Svar till Skolinspektionen på begäran om kompletterande 
redovisning efter konstaterade brister för gymnasieskolan.

 Svar till Skolinspektionen på begäran om kompletterande 
redovisning efter konstaterade brister för förskoleklass och 
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3(3)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

grundskola
 Balanslista, barn- och utbildningsnämndens aktuella, ej 

avslutade ärenden
 Inkomna synpunkter kvartal ett och två. Det finns inga 

inkomna synpunkter kvartal ett och två så ingen postlista kan 
tas fram 

___
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-08-29

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Närvaro-/Röstningslista
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Pär Edgren (M) 

2 Lennart Eklund (C) 

3 Mikael Lång (S) 

4 Anne-Charlotte Cederberg, (KD) Börje Helgesson (L)

5 Åsa Landberg (C) 

6 Nermina Mizinovic (S) Rickard Wästerlund (S)

7 Christel Rüdiger Karlsson (S)

8 Kjell Mellberg, (S)

9 Göran Gustafsson (SD)
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