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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 97/2018 Dnr 2016/27

Lägesrapport ny- och ombyggnation särskilt 
boende
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Verksamhetschef vård och omsorg lämnar aktuell lägesrapport om förening 
Hultsfred Trygga Hems arbete med ny- och ombyggnationen av särskilda 
boenden i kommunen.

Ärendebeskrivning
I slutet av november kommer byggnationen av trygghetslägenheter vid 
särskilt boende Ekliden i Virserum påbörjas. Datum för första spadtaget 
bestäms på styrelsemötet den 12 november.

Projektering av särskilt boende Hemgården i Målilla pågår. När denna är 
klar efter årsskiftet 2018/2019 kommer olika referensgrupper bjudas in och 
delges förslaget med detaljritningar. En referensgrupp kommer bestå av 
representanter från pensionärsorganisationerna. Byggnation av den nya 
delen av Hemgården beräknas påbörjas i slutet på 2019.

Föreningens namn Hultsfred Trygga Hem kommer sannolikt bli det 
permanenta namnet. Det har kommit in ett litet antal förslag på namn på 
föreningen, men styrelsen har beslutat att Hultsfred Trygga Hem får stå 
kvar.
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 98/2018 Dnr 2018/91

Resultat "vad tycker äldre om äldreomsorgen"
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef redovisar kommunens resultat av Socialstyrelsens undersökning 
”vad tycker äldre om äldreomsorgen” gällande hemtjänsten och särskilt 
boende för äldre.

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning om vad äldre tycker om 
äldreomsorgen. Undersökningen resulterar i två rapporter där en gäller 
hemtjänst och den andra gäller särskilt boende. Rapporterna går att få ut för 
riket som helhet, per län och på kommunnivå. Om det finns fler än sju 
svarande på ett visst boende eller en viss hemtjänstgrupp går det även att få 
ut en rapport på den valda enheten. På dagens sammanträde redovisas 
Hultsfreds kommuns resultat som helhet.

Hemtjänst
Det totala resultatet från 2018 års undersökning inom hemtjänsten är sämre 
än föregående årsresultat. Detta gäller både för kommunen och för riket 
som helhet. Över 60 procent av de tillfrågade har svarat på enkäten i 
kommunen. Majoriteten som svarat är kvinnor och/eller över 80 år.

De fem frågor som fått bäst resultat i kommunens undersökning är bra 
bemötande från personalen, trygghet i hemmet med hemtjänst, förtroende 
för personalen, sammantaget nöjd med hemtjänsten och att personalen utför 
sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.

De fem frågor som visar det sämsta resultatet i kommunen är besväras inte 
av ensamhet, vet var man ska vända sig med synpunkter och klagomål, 
möjligheten att påverka vilka tider man får hjälp, information om tillfälliga 
förändringar och att personalen har tillräckligt med tid.

Totalt är 91 procent av de svarande sammantaget nöjda med hemtjänsten. 
Noterbart är att resultatet för bemötande totalt sett har försämrats något och 
att resultaten för trygghet och tillgänglighet har förbättrats.

Särskilt boende
Totalt har 46,8 procent av de tillfrågade besvarat enkäten i kommunen. 
Majoriteten som svarat är även här kvinnor och/eller över 80 år. Det 
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

tillfälliga särskilda boendet Knektagårdens Paviljong finns inte med i 
resultatet.

De fem frågor som fått bäst resultat i kommunens undersökning är känslan 
av trygghet på sitt äldreboende, bra bemötande från personalen, förtroende 
för personalen, lätthet att få kontakt med personalen på äldreboendet vid 
behov och att maten smakar bra.

De fem frågor som visar det sämsta resultatet i kommunen är besväras inte 
av ensamhet, vet var man ska vända sig med synpunkter och klagomål, 
lätthet att träffa läkare vid behov, möjligheten att komma utomhus är bra 
och information om tillfälliga förändringar.

Totalt är 92 procent av de svarande sammantaget nöjda med särskilt 
boende. Noterbart är att resultatet för bemötande och möjlighet att komma 
utomhus har försämrats och resultatet för trygghet har ökat.

Beslutsunderlag
Presentation av rapporter från Socialstyrelsen, Hultsfreds kommun 2018
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Socialnämnden
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SN § 99/2018 Dnr 2018/46

Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande 
- gemensamt ansvar för snabb etablering eller 
återvändande
Beslut
Socialnämnden ger socialnämndens arbetsutskott i uppdrag att på 
sammanträdet den 24 oktober besluta om förslag på yttrande över 
komplettering till remiss mottagandeutredningen och att överlämna beslutet 
till kommunstyrelsen. 

Beslutet anmäls till socialnämnden.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 213/2018) har gett socialnämnden 
möjlighet att utöver tidigare remissyttrande lämna synpunkter på remiss 
med kompletterande underlag till mottagandeutredningen som kommit in 
från Arbetsmarknadsdepartementet.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har lämnat förslag (§ 86/2018) på remissvar gällande ”Ett 
ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller 
återvändande” till kommunstyrelsens arbetsutskott. Socialnämnden får nu 
enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott även möjlighet att lämna 
synpunkter över promemoria på remiss med kompletterande underlag som 
kommit in från Arbetsmarknadsdepartementet med en förlängd svarstid till 
den 15 november 2018.

Då socialnämndens nästa sammanträde är den 14 november behöver 
arbetsutskottet den 24 oktober fatta beslut om ett eventuellt yttrande för att 
möjliggöra beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott innan den 15 
november.

Socialnämnden delges det kompletterande underlaget och remissen för 
kännedom efter sammanträdet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 213/2018

Skickas till
                                          Socialnämndens arbetsutskott
                                          Social- och sektionschef
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SN § 100/2018 Dnr 2018/82

Information om organisationen av kommunens 
stödboende inom de nationella riktlinjerna för 
stödboende
Beslut
Socialnämnden lägger informationen om att stödboende ska vara en 
placeringsform under sektion Barn och familj som följer Socialstyrelsens 
riktlinjer för kännedom till handlingarna.

Socialnämnden upphäver tidigare beslut om tillämpningen av UngBo – 
ungdomsboende som behandlingsinsats inom Individ- och familjeomsorgen 
(SN § 130/2011).

Sammanfattning
Sektionschefer Barn och familj informerar om organisationen av 
kommunens stödboende.

Ärendebeskrivning
Det finns tre olika placeringsformer inom sektion Barn och familj inom 
Individ- och familjeomsorgen (IFO): Familjehem, stödboende och hem för 
vård och/eller boende (HVB).

Efter avvecklingen av det kollektiva stödboendet på Granitvägen kommer 
kommunens stödboende bedrivas i egna lägenheter vid behov för ungdomar 
mellan 16-20 år. Stödboende kommer ligga under behandlargruppen inom 
sektion Barn och familj med deras sektionschef som föreståndare. Det 
kommer ingå i behandlarnas tjänst att arbeta i stödboendet. Det är viktigt 
att vid varje placering tydligt skriva vilken personal som kommer arbeta 
med den enskilde. Beroende på om ungdomen är ensamkommande eller har 
föräldrar kommer arbetet se olika ut.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 76/2018
Information om organisationen av kommunens stödboende

Skickas till
Socialnämnden i januari 2019 för kännedom
Sektionschefer Barn och familj
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 101/2018 Dnr 2018/83

Samverkan kring familjerätt och familjehem
Beslut
Socialnämnden

1. ställer sig bakom ett inriktningsbeslut att samverkan ska 
ske utifrån en gemensam organisation för 
familjehemsvården enligt det tidigare förslaget.

2. ställer sig bakom förslaget om gemensam familjerätt 
utifrån utredningens förslag.

Sammanfattning
Länets socialchefer har under de två senaste åren i olika sammanhang 
diskuterat möjligheten till en samverkan då det gäller både 
familjehemsvården och familjerätten. Det har resulterat i de utredningar 
som nu presenteras för länets tolv kommuner. Förslagen på hur samverkan 
ska se ut ser lite olika ut i de båda verksamheterna. Då det gäller 
familjehemsvården finns två förslag, det ena förespråkar en gemensam 
organisation, det andra förslaget har fokus på en samverkan då det gäller 
rekrytering av familjehem.
Då det gäller familjerätten är förslaget att det ska finnas fyra verksamheter i 
länet på fyra orter med utsedda värdkommuner. Socialchef anser att 
samverkan i de former som föreslås är mycket viktiga för Hultsfreds 
kommun, främst med anledning av svårighet att rekrytera den kompetens 
som krävs för att bibehålla en hög kvalitet.

Ärendebeskrivning

Familjehemsvården
Då det gäller familjehemsvården så beslutade Primärkommunala nämnden i 
december 2015 att ”uppdra till Regionförbundet att lyfta frågan om 
samverkan kring familjehem med länets socialchefer”. På upptaktsdagen 
2016-04-14 kring ”Stärkt skydd för barn och unga” var frågan om att stärka 
familjehemsvården det område som sågs som allra mest angeläget att 
utveckla på regional nivå. Social- och omsorgscheferna beslutade 2016-04-
15 att ge i uppdrag att ”identifiera samarbetsområdet med mål och 
utredningsdirektiv”. I den regionala handlingsplanen som beslutades av 
Social- och omsorgscheferna 2016-09-16 är ett av målen att ”Regional plan 
för hur utveckling av familjehemsvården i Kalmar län ska se ut tas fram”.

Utredningen är nu klar och det finns ett tydligt förslag att arbeta vidare på 
för att bilda en gemensam organisation i länet gällande familjehemsvården. 
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I den utredning som nu skickats ut finns detta förslag under punkt 6. I 
utredningen finns ett nytt förslag som tagits fram efter det att alla 
kommuner lämnat in synpunkter. Det nya förslaget under punkt 8 innebär 
att samverkan ska ske i mindre omfattning än tidigare förslag.
Socialchefsnätverket hade frågan uppe på senaste mötet och beslutade då 
att samtliga socialchefer skulle ta med frågan tillbaka till respektive nämnd 
för ett inriktningsbeslut gällande vilken nivå samverkan ska ske på gällande 
familjehemsvården. Tidigare förslag innebär en samverkan med en 
gemensam organisation där Kalmar kommun blir värdkommun.
Det nya förslaget innebär en samverkan gällande enbart rekrytering.

Familjerätten
Frågan om en gemensam familjerätt har diskuterats under flera år. Under 
2015 köptes en extern utredare in för att titta på frågan. Materialet 
presenterades för IFO (Individ- och familjeomsorgen)-chefsnätverket i 
slutet på 2015. Socialchefsnätverket har tillsammans med socialnämndens 
ordförande diskuterat frågan. Under 2017 var en av aktiviteterna i 
styrdokumentet för samverkan mellan Kalmar läns kommuners 
socialtjänster att ta fram underlag till en gemensam familjerätt i länet. Detta 
skulle ske genom att sammanställa en rapport utifrån befintligt material, 
genom remiss till berörda samla in synpunkter och göra 
konsekvensbeskrivning samt sammanställa en slutrapport.
Slutrapporten presenterades i början av 2018 och under våren har 
kommunerna haft möjlighet att lämna synpunkter på utredningen. Svaren 
finns redovisade i den utredning som nu presenteras. De flesta kommuner 
ställer sig positiva till förslaget. Det finns dock några kommuner som 
ställer sig lite frågande till en del uppgifter. Socialchefsnätverket hade även 
denna utredning uppe på senaste mötet och beslutade då att samtliga 
socialchefer skulle ta med frågan tillbaka till respektive nämnd för ett 
inriktningsbeslut även gällande familjerätten utifrån det förslag som 
presenteras i utredningen.

Socialchef anser att Hultsfreds kommun bör ställa sig bakom förslagen om 
samverkan både då det gäller familjehemsvården och familjerätten.
Då det gäller familjehemsvården föreslår socialchef att Hultsfreds kommun 
ställer sig bakom det första förslaget med en gemensam organisation för 
familjehemsvården utifrån den utredning, kartläggning och analys som 
gjorts.

Förslaget gällande familjerätten är det förslag som tidigare fanns och som 
presenteras under punkt 8 i utredningen. Det starkaste skälet till en 
samverkan är svårigheten att rekrytera den kompetens som krävs för att 
bibehålla kvalitet inom detta verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 77/2018
Tjänsteskrivelse 2018-09-19
Utredning Kalmar läns familjehemsvård
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Utredning Familjerätt i Kalmar län

Skickas till
Socialchef
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SN § 102/2018 Dnr 2017/14

Delårsbokslut och prognos 31 augusti 2018
Beslut
Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Redovisning av prognos och delårsbokslut i augusti 2018.

Ärendebeskrivning
Delårsbokslutet den 31 augusti 2018 visar ett underskott på 4, 044 000 
kronor. Den totala prognosen den 31 augusti 2018 visar ett underskott på 
knappt 6,2 miljoner kronor, vilket är ett större underskott än 2017. 
Äldreomsorgen (ÄO) och omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
(OF) får enligt prognosen ett underskott, medan administration och individ- 
och familjeomsorgen (IFO) får ett överskott.

Antalet årsarbetare ligger högre än föregående år. Lönekostnadsutfallet är 
högre än föregående år. Utbetalningar av ersättning för förskjuten semester 
betalas ut i september. 

IFO får enligt prognosen ett totalt överskott på 1,6 miljoner. Sektionerna 
IFO Vuxen och Arbete och integration får enligt prognosen ett underskott.

ÄO får enligt prognosen ett totalt underskott på 8,1 miljoner kronor. Hälso- 
sjukvård och rehabilitering (HSR) får ett överskott. Hemtjänsten, särskilt 
boende och övrig ÄO får underskott. Det största underskottet finns inom 
hemtjänsten på 6,8 miljoner kronor.

Nettokostnadsutfallet är högre än resursfördelningen inom hemtjänsten i 
augusti 2018.  Det pågår ett arbete i förvaltningen för att förbättra 
ekonomin inom hemtjänsten där controller, verksamhetschef och 
enhetschefer för hemtjänsten ingår.

OF och psykiatri får enligt prognosen ett totalt underskott på 1,8 miljoner 
kronor. Gruppbostäder, personliga assistenter och övrig OF får ett 
överskott. Psykiatri, daglig verksamhet och HSR OF får överskott.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 78/2018
Delårsrapport investerings- och driftsbudget 2018-08-31
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Skickas till
Kommunstyrelsen
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SN § 103/2018 Dnr 2018/80

Stickprov förfallna fakturor augusti 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialnämnden tar för varje år, i samband med budgetarbetet, fram 
områden som särskilt ska granskas genom stickprovskontroller. För år 2018 
innebär ett av de planerade stickproven kontroll av om det finns obetalda 
fakturor inom socialförvaltningen som har förfallit till betalning.
I samband med semestrar ökar risken för att fakturor betalas efter 
förfallodatum. Stickprovet visar dock på ett gott utfall vilket tyder på att 
rutiner för eftersändning av fakturor till kollegor under ledigheten har 
följts.

Ärendebeskrivning
Kontrollen har genomförts fredagen den 17 augusti 2018. Samtliga 
inkorgar i fakturasystemet som tillhör personal inom socialförvaltningen 
har kontrollerats. Totalt fanns 139 fakturor. I det antalet räknas de fakturor 
som samtidigt finns hos flera användare som flera fakturor. Totalt fanns sex 
unika fakturor som förföll till betalning senast vardagen efter dagen för 
kontrollen, dvs måndagen 20 augusti. I praktiken tar det två vardagar för 
betalningen att nå leverantören efter att fakturan beslutsattesterats och 
skickats till betalning. Av dessa sex fakturor var en färdighanterad inom 
förvaltningen men väntade på attest i en annan förvaltning. En av 
fakturorna hölls kvar i väntan på en kreditfaktura. En av fakturorna har 
ankomstdatum 15 augusti och har därför inte hunnit hanteras i tid. Antingen 
har inskanning av fakturan fördröjts på ekonomikontoret eller så har 
leverantören skickat fakturan långt efter det utsatta fakturadatumet. 
Ytterligare en faktura ankom socialförvaltningen 13 augusti efter att ha 
fördröjts på en annan förvaltning i 28 dagar.
Därmed återstår två fakturor som inte betalats före förfallodatumet. I ett av 
fallen har fakturan skickats runt till flera tjänstemän och det kan inte 
uteslutas att fakturan har blivit liggande onödigt länge på grund av 
semesterperioden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 79/2018
Rapport från stickprov 2018-08-17
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SN § 104/2018 Dnr 2018/40

Förslag om hantering av ytterligare statsbidrag 
för habiliteringsersättning 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar att betala ut det extra statsbidraget enligt 
Framstegets förslag.

Sammanfattning
Förslag om hantering av ytterligare statsbidrag habiliteringsersättning 2018.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har tidigare fattat beslut om att rekvirera statsbidrag till 
habiliteringsersättning under 2018 samt att ansöka om att få ta del av ej 
rekvirerade pengar. Hultsfreds kommun fick 1 426 164 kronor utöver de 
700 000 kronor som förvaltningen inledningsvis skulle få. Även dessa 
pengar måste användas till habiliteringsersättning under 2018 för de med 
LSS-beslut. Framsteget föreslår att förvaltningen betalar ut de nytillkomna 
pengarna som en habiliteringsbonus. Verksamhetsledare har varit i kontakt 
med andra kommuner som alla återkopplat att de kommer betala ut 
pengarna som en engångsbonus i någon form.

Socialnämnden föreslås fördela pengarna enligt följande: 
De som jobbar 7-35 timmar i veckan delar lika på stadsbidraget som en 
engångsbonus. 
De som jobbar 1-7 timmar i veckan får hälften av den summan.

Detta gäller för de som har fått ett biståndsbeslut om daglig verksamhet i 
Hultsfreds kommun innan 2018-10-31. Framsteget tycker att pengarna ska 
betalas ut i början av december. Det är viktigt att det framgår att det är ett 
statsbidrag för 2018.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 75/2018
Förslag om hantering av ytterligare statsbidrag habiliteringsersättning 2018

Skickas till
Framsteget
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SN § 105/2018 Dnr 2017/40

Inbjudan dialogmöte IVO om strokevården
Beslut
Socialnämnden beslutar att verksamhetschef Kristina Bälter Sandell, förste 
vice ordförande Conny Daag och andre vice ordförande Jonny Bengtsson 
anmäls till dialogmöte med Inspektionen för vård och omsorg gällande 
uppföljning av strokevården den 5 december 2018. 

Sammanfattning
Socialnämnden har fått en inbjudan att delta på dialogmöte med 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om strokevården den 5 december 
2018.

Ärendebeskrivning
IVO har bjudit in till dialogmöte den 5 december 2018 som en uppföljning 
av den tillsyn som tidigare genomförts gällande strokevården. 

Det var tidigare beslutat att sex deltagare skulle åka på uppföljningen: 
socialnämndens presidium, socialchef, verksamhetschef hälso- sjukvård 
och rehabilitering (HSR) och medicinskt ansvarig sjuksköterska. I inbjudan 
framgår dock att endast tre deltagare från varje kommun kan anmälas. 
Därför lyfts nu frågan om vilka tre personer som ska anmälas från 
Hultsfreds kommun på nytt.

Skickas till
Verksamhetschef HSR
Förste- och andre vice ordförande socialnämnden
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 106/2018 Dnr 2017/39

Information om JO-beslut
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef informerar om beslut från Riksdagens ombudsmän, JO, där 
socialnämnden får kritik.

Ärendebeskrivning
Under 2017 anmäldes socialnämnden till JO gällande delikatessjäv. JO har 
tidigare begärt yttranden från socialnämnden som skickades till JO 2017-
05-10 samt 2017-08-18.

Socialnämnden har nu delgetts beslut från JO. JO riktar i sitt beslut kritik 
mot socialnämnden vilket socialchef informerar om.
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 107/2018 Dnr 2018/2

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter.

Ärendebeskrivning
Antje Rohde, C, rapporterar från verksamhetsråd på Ekliden i Virserum 
samt på Lundagården i Mörlunda. Jonny Bengtsson, S, deltog även på 
råden. Bemötande, delaktighet och maten får bra betyg. Det fördes 
diskussion om hur utomstående på ett smidigt sätt ska kunna ta sig till 
restaurangen på Ekliden. Lundagårdens verksamhet går nu att följa på 
Instagram. 

Conny Daag, M, rapporterar från verksamhetsråd på Lindgården och 
Knektagården i Hultsfred. Det var relativt få deltagare på råden. Vägarna 
utanför Knektagården är dåliga efter byggnationen av det tillfälliga 
särskilda boendet Paviljongen. Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
har informerats.

Per-Inge Pettersson, C, och Jonny Bengtsson, S, rapporterar från 
verksamhetsdialog inom omsorgen vilket var väl representerat.
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 108/2018 Dnr 2018/3

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information från Migrationsverket om reviderad årsplanering och 
vidarebosättning (Handlingsnr. 2018/895)
Revisionsrapport Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut (Handlingsnr. 2018/982)
Protokoll från verksamhetsråd Ekliden och Virserum/Järnforsens hemtjänst 
2018-04-05 
Protokoll från verksamhetsråd Knektagården 2018-03-21
Protokoll från verksamhetsråd Klockargården och Vena hemtjänst 2018-
04-04
Protokoll från verksamhetsdialog team Hultsfred 2018-09-21
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (Handlingsnr. 
2018/925)
Barn- och utbildningsnämnden § 81/2018 (Handlingsnr. 2018/981)
Kommunfullmäktige § 97/2018 (Handlingsnr. 2018/993)
Kommunfullmäktige § 98/2018 (Handlingsnr. 2018/994)
Anmälan om personuppgiftsincident, 2 st (Handlingsnr. 2018/923, 
2018/1011)
Lex Sarah, 2 st (Dnr. 2018/63, 2018/79)
Protokoll från Samverkan 2018-09-04
Dom från Kalmar Tingsrätt, 1 st (Handlingsnr. 2018/1009, 2018/888)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 5 st 
(Handlingsnr. 2018/886-887, 2018/910-911, 2018/985)
Delegationsbeslut september 2018: Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorgen (ÄO) och Individ- och 
familjeomsorgen (IFO)
Tecknade avtal (Handlingsnr. 2018/885, 2018/891, 2018/918-919, 
2018/978)
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Sammanträdesdatum
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Närvaro-/röstningslista

Ledamot Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§  
Ja

§
Nej

§ 
Ja

§
Nej

§ 
Ja

§
Nej

1 Per-Inge Pettersson, C X
2 Conny Daag, M X
3 Eva Svedberg, S X
4 Jonny Bengtsson, S X
5 Monica Bergh, KD X
6 Antje Rohde, C X
7 Britt Wireland Sorpola, S Kjell Mellberg 

Karlsson, S
X

8 Lizette Wästerlund, S Lennart Beijer, V X
9 Carl-Johan Pettersson, SD John Hoffbrink, SD X
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