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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-12-09 

 

Socialnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
 

Ärendelista  2020-12-09 
 

 
§ 133 Utökning av tjänster i personalbudget 2021 2019/73  

§ 134 Beslutsattestlista 2021 2020/103  

§ 135 Taxor socialnämnden 2022 2020/102  

§ 136 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27  

§ 137 Planering för verksamhetsbesök 2021 2020/8  

§ 138 Information aktuellt läge covid-19 2020/44  

§ 139 Viktning inför upphandling av leasingbilar 
samt alkolås 

2020/101  

§ 140 Verksamhetsbesök från HSR - hälso- och 
sjukvård 

2020/8  

§ 141 Rapporter 2020/5  

§ 142 Anmälningsärenden 2020/6  

§ 143 Yttrande på remiss av förslag till 
revidering av Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt bistånd 

2020/104  

§ 144 Ersättning för aktiviteter inom 
frivilligverksamheten 2021 

2020/109  

§ 145 God jul och gott nytt år   

 Närvarolista   
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-12-09 

1(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 133/2020 Dnr 2019/73  
 
Utökning av tjänster i personalbudget 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 
2021 och socialnämndens tidigare beslut om interna anpassningar justera 
sin personalbudget och utöka med 15,29 årsarbetare (ÅA) enligt nedan: 
 

a) Hemtjänsten ökar sin personalbudget med 11,32 ÅA 
b) Nattpatrullen ökar sin personalbudget med 0,5 ÅA 
c) Personlig assistans ökar sin personalbudget med 5,74 ÅA 
d) Gruppbostäder ökar sin personalbudget med 1,03 ÅA 
e) IFO Barn och Familj minskar sin personalbudget med 2 ÅA 
f) Intraprenaden Framsteget minskar sin personalbudget med 1,3 ÅA 

 
Dessa förändringar i personalbudgeten innebär inte någon skillnad i 
socialnämndens nettobudget. Det är endast en intern förändring i 
socialnämndens budget mellan pengar och tjänster. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden äskade pengar avseende hemtjänst och personlig assistans 
inför budget 2021, vars syfte var att täcka de underskott som framförallt 
finns på lönekostnaderna i dessa verksamheter. Därmed borde den utökade 
budgeten omvandlas till tjänster i personalbudgeten.  
 
På grund av organisationsförändringar föreslås även vikarietimmar på 
gruppbostaden Haga och en del av personlig assistans räknas om till 
årsarbetare för att täcka upp de stora underskotten som finns där idag.  
 
Två justeringar bör dessutom göras för att rätta upp personalbudget kontra 
budget för övriga kostnader, inom IFO Barn och Familj samt Intraprenaden 
Framsteget.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden äskade pengar inför budget 2021 inom både hemtjänst och 
personlig assistans där syftet var att täcka upp de underskott som finns 
inom verksamheterna. Underskotten i dessa verksamheter finns framförallt 
på lönekostnader och därför bör dessa äskanden omvandlas till tjänster i 
personalbudgeten: 

a) Hemtjänsten fick ta del av 5,5 mnkr vilket omräknat till tjänster 
innebär en utökning om 11,82 årsarbetare (ÅA) i personalbudgeten. 
11,32 ÅA föreslås fördelas till hemtjänsten och 0,5 ÅA till 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-12-09 

2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

nattpatrullen.  
b) Personlig assistans fick ta del av 2 mnkr vilket omräknat till tjänster 

innebär en utökning om 4,5 ÅA i personalbudgeten.  
 
En organisationsförändring har skett inom personlig assistans som innebär 
att det endast är två chefer som kommer att vara ansvariga för assistansen, 
jämfört mot fyra chefer som det varit tidigare. Tjänster i personalbudgeten 
flyttas därmed från ett ansvar till ett annat och de vikarietimmar som ska 
flyttas föreslås omräknas till ÅA, vilket motsvarar 1,24 ÅA, för att täcka 
upp de underskott som finns på lönekostnaderna idag. Samma sak gäller 
inom Gruppbostäder där Haga ska avvecklas och de vikarietimmar som 
ligger på Haga (motsvarar 1,03 ÅA) föreslås omräknas till ÅA och flyttas 
till annan gruppbostad för att täcka underskott på lönekostnader.   
 
IFO Barn och Familj har under hösten börjat köpa en tjänst avseende 
familjerätt av Oskarshamns kommun. Budgeten hos IFO Barn och familj 
bör därmed inte längre vara tjänster i personalbudgeten utan dessa borde 
omvandlas till budget för övriga kostnader för att täcka upp kostnaden från 
Oskarshamns kommun. Personalbudgeten för IFO Barn och Familj föreslås 
minska med 2 ÅA.  
 
Intraprenaden Framsteget har haft en negativ budget för övriga kostnader 
sedan flera år tillbaka på grund av att en besparing lades på övriga 
kostnader istället för på personal. För att budgeten ska vara rimlig föreslås 
att 1,3 ÅA tas bort i personalbudgeten och omvandlas till budget för övriga 
kostnader. Det innebär inte någon skillnad i verksamhetens nettobudget, 
utan är endast en fördelning mellan pengar och personalbudget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-26 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-23, § 97 
 
Skickas till 
Controller 
Socialchef 
Verksamhets-, sektions- och enhetschefer 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 134/2020 Dnr 2020/103  
 
Beslutsattestlista 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förslag om beslutsattestlista att gälla från och med 
2021-01-01. 
 
Sammanfattning 
Ekonomikontorets controller har tagit fram ett förslag till beslutsattestlista 
för socialförvaltningen att gälla från och med 2021-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje år tar ekonomikontoret fram en beslutsattestlista för respektive 
förvaltning. Där framgår vilka av förvaltningens tjänstemän som har rätt att 
beslutsattestera på respektive ansvarskod. Till dagens sammanträde har 
controller tagit fram ett förslag på beslutsattestlitsa för socialförvaltningen 
att gälla från och med 2021-01-01. 
 
Då controller har delegation på att utse beslutsattestanter kommer 
eventuella revideringar under 2021 anmälas som delegationsbeslut på 
kommande nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till beslutsattestlista 2021 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-23, § 98 
 
Skickas till 
Controller 
Socialchef 
Verksamhets-, sektions- och enhetschefer 
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 Sammanträdesprotokoll  
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2020-12-09 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 135/2020 Dnr 2020/102  
 
Taxor socialnämnden 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa förlag på 
socialnämndens taxor inför budget 2022. 
 
Sammanfattning 
Den årliga uppräkningen av socialnämndens taxor görs enligt direktiv från 
kommunstyrelsens arbetsutskott med undantag för Stegens taxor som bör 
räknas upp mer sällan för att hålla sig till jämna fem-/tiotal.   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat direktiv på hur taxorna ska 
räknas upp inför budget 2022. Lönebaserade avgifter uppräknas med 2,2 
procent medan de avgifter som inte är lönebaserade uppräknas med 2,0 
procent. Avgifter som benämns ”lönebaserade avgifter” beror på andelen 
tjänster/löner som krävs för att leverera varan eller tjänsten. 

 
En avvikelse från direktiven har skett avseende taxorna för Stegen. 
Verksamheten har lyft problematiken med att ha taxor som inte är 
avrundade då det blir mycket mynt att hantera. Önskan är därmed att 
taxorna för Stegen inte räknas upp årligen utan att man gör uppräkning mer 
sällan för att på så vis hålla sig till fem eller tio kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-12 
Förslag på taxor socialnämnden 2021 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-23, § 99 
 
Skickas till 
Controller 
Kommunfullmäktige 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 136/2020 Dnr 2016/27  
 
Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef vård och omsorg informerar om arbetet med till- och 
ombyggnation av särskilda boenden i kommunen. 
 
Ärendebeskrivning 
Nybyggnation på särskilt boende på Vetlandavägen 55 i Målilla pågår 
enligt tidsplan. Den nya delen beräknas vara klar till sommaren 2021. När 
gamla delen av boendet ska renoveras i etapp två kommer de boende flytta 
in i den färdiga nya delen av boendet. Information kommer lämnas till 
anhöriga i början av året. Hemtjänsten i Målilla kommer hyra lokaler på 
Skeppet i Målilla under etapp två. 
 
Just nu pågår också projektering av särskilt boende på Aspedalsgatan 24 i 
Hultsfred. Fastighetens skick ses över samtidigt. Om- och tillbyggnationen 
kommer ske i tre etapper. Preliminära ritningar kommer eventuellt kunna 
visas för nämnden i februari 2021. 
 
Anpassningar utifrån covid-19 är extraordinära lösningar och påverkar inte 
de långsiktiga besluten kring byggnationerna utifrån socialnämndens 
värdegrund och det salutogena perspektivet. Förslag efter översyn av behov 
av tillval vid byggnationerna kommer till nämnden i början av 2021. 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 137/2020 Dnr 2020/8  
 
Planering för verksamhetsbesök 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag gällande tidsplan för 
verksamhetsbesök på socialnämnden våren 2021. 
 
Sammanfattning 
På grund av inställt verksamhetsbesök på nämnden i november 2020 finns 
behov av nya datum. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av att 2020 års utvärderingsdagar ställdes in beslutade 
socialnämnden 2020-05-14, § 63, om tidsplan för verksamhetsbesök på 
socialnämnden under hösten 2020. Verksamhetsbesöket på nämnden i 
november 2020 ställdes in, och nämnden behöver därför fatta beslut om 
nya datum. 
 
Förvaltningen föreslår följande tidsplan 2021: 
Socialnämnd 10 februari - Digitalisering (Ulrika Larsson och Jette Madsen)  
 
Socialnämnd 10 mars – Individ- och familjeomsorgen 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-23, § 102 
 
Skickas till 
Enhetschefer digitalisering 
Sektionschefer 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 138/2020 Dnr 2020/44  
 
Information aktuellt läge covid-19 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Socialchef informerar om aktuellt läge i socialförvaltningens verksamheter 
utifrån covid-19. 
 
Ärendebeskrivning 
Det pågår just nu en ny smittspårning inom vård och omsorg då antalet 
positiva provsvar bland brukare har ökat. Förvaltningen väntar på provsvar 
från smittspårningen.  
 
Sjukfrånvaron bland medarbetarna ligger stabilt på omkring 7-8 procent 
just nu, vilket är hanterbart.  
 
Det finns god tillgång till skyddsutrustning till förvaltningens 
verksamheter. De särskilda boendena försöker lösa varje enskild situation 
på bästa sätt när besök bedöms vara nödvändigt. Folkhälsomyndigheten 
håller på att ta fram en föreskrift till kommuner som önskar stänga 
kommunala boenden tillfälligt.  
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 139/2020 Dnr 2020/101  
 
Viktning inför upphandling av leasingbilar samt 
alkolås 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag som sitt eget. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden behöver besluta om viktning inför upphandling av 
leasingbilar inom vård och omsorg. 
 
Ärendebeskrivning 
I och med att ett avrop på upphandling av leasingbilar inom förvaltningen 
pågår behövs nämndbeslut på två olika punkter: 

1. Ska alkolås monteras i varje leasingbil? Alkolås finns med i 
nuvarande bilpolicy. Kostnad ca 15 tkr per bil. Det finns alternativ 
till detta med skåp som är alkolåsförsedda. Kostnad ca 30 tkr. Vid 
avstämning med Kommunal finns önskemål om att inte installera 
detta på alla bilar då det kan ge en fördröjning vid hot- och 
våldssituationer. Förvaltningens förslag är att hitta andra alternativa 
lösningar än att installera alkolås i samtliga leasingbilar. 

2. Inför avrop ska viktning ske utifrån pris, säkerhet, service/garanti 
och miljö. Det som framgår i vardagsarbetet är att 
servis/garantifel/slitage/reparationer tar mycket tid med långa resor 
till en auktoriserad serviceverkstad och därmed en kostnad för 
personal. Vad det gäller miljöperspektivet har det tagits hänsyn till i 
det framskrivna underlaget där vi byter en stor del av bilarna som 
idag går på diesel till biogas och el istället.  

Förslag på viktning inom dessa områden är: 
Pris  10% 
Säkerhet                       30% 
Service/Garanti 60%  
Miljö  0%  (Tydlig kravspecifikation i upphandlingen) 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-25 
Beslutsunderlag bilupphandling 2020 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-23, § 100 
 
Skickas till 

                      Verksamhetschef vård och omsorg
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SN § 140/2020 Dnr 2020/8  
 
Verksamhetsbesök från HSR - hälso- och 
sjukvård 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef HSL (hälso- och sjukvård) samt enhetschef för 
sjuksköterskor informerar om den kommunala hälso- och 
sjukvårdsverksamheten.  
 
Ärendebeskrivning 
Information om kommunal hälso- sjukvård- och rehabilitering (HSR), dess 
organisation och ansvarsområden. I HSR ingår sjuksköterskeenheten och 
rehabiliteringsenheten med var sin enhetschef.  
 
Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvården på kommunens särskilda 
boenden, gruppbostäder, service-bostäder, dagverksamhet, daglig 
verksamhet, korttidsvistelse, hemsjukvård i det egna boendet samt 
hembesöksuppdrag från Regionens hälso- och sjukvård. Kommunen 
erbjuder även rehabilitering, habilitering och hjälpmedel till personer med 
en funktionsnedsättning. 
 
Verksamheten arbetar mot en god och nära vård, vilket är en 
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). Målet för omställningen till en god och nära vård är att skapa en 
god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa. 
Verksamheten arbetar också utifrån den nationella handlingsplanen för 
ökad patientsäkerhet. 
 
Enhetschef för sjuksköterskorna presenterar verksamhetsplanen för 2021, 
där arbetet mot en ökad tillgänglighet finns med. Under 2020 har ett 
samordnarnummer skapats. Fler brukare ska 2021 ha vetskap om hur de får 
kontakt med sjuksköterska bland annat genom att en broschyr ska utformas 
och genom att verksamheten är tydligare i möten med brukarna om hur 
kontakt enklast skapas.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation kommunal hälso- sjukvård- och rehabilitering (HSR) 
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SN § 141/2020 Dnr 2020/5  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter till nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Per-Inge Pettersson, C, rapporterar från digitala videomöten 
under november och december månad: 

 Intervju med riksrevisionsverket den 16 november om hur 
Hultsfreds kommun använder Socialstyrelsens verktyg ”Öppna 
jämförelser” 

 Arbetsutskott med pensionärsorganisationerna för det kommunala 
pensionärsrådet (KPR) den 19 november. KPR den 2 december 
ställdes in. 

 Digital konferens tillsammans med presidiet den 20 november 
 Socialnämnds ordförande och socialchefsträff den 27 november 
 LUPP styrgrupp den 30 november tillsammans med Tomas 

Lockström, S 
 Intervju inför granskning av införandet av GDPR i Hultsfreds 

kommun den 1 december 
 Uppvaktning av 100-åring som tackade för blomarrangemanget 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 142/2020 Dnr 2020/6  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2020-10-27 
Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län (Handlingsnr. 2020/1187) 
Protokoll verksamhetsdialog IFO Barn och familj 2020-11-16 
Beslut från Arbetsmiljöverket (Handlingsnr. 2020/1244) 
Kommunfullmäktige §§ 97-101, 112 – med bilagor 
Enkätsvar till Inspektionen för vård och omsorg (Handlingsnr. 2020/1275) 
Utskick från Jämställdhetsmyndigheten (Handlingsnr. 2020/1303) 
Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan 2020-11-03 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 3 st (Handlingsnr. 2020/1278, 
2020/1279, 2020/1287) 
Beslut efter utredning enligt Lex Sarah, 3 st (Handlingsnr. 2020/1198, 
2020/1200, 2020/1243, 2020/1277) 
Delegationsbeslut november 2020 äldreomsorgen, omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
 
Protokollsanteckning 
Lena Hjelte, SD, vill till protokollet lämna en kommentar på beslut efter 
utredning enligt Lex Sarah med handlingsnummer SOC 2020/1277. 
Kommentaren bifogas protokollet. 
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Till socialnämnden att lägga till protokollet från mötet den 9 december 2020. 

 

 

 

Kommentar till anmälningsärende under punkten 12.1 på socialnämndens möte den 9 december 

2020. 

 

Under punkten 12.1 anmäldes ett beslut efter utredning enligt Lex Sara som handlade om att en 

nytillträdd ordinarie nämndledamot hade fått sekretessärenden som var avsedda för SNAU på sin 

Ipad. 

 

Ansvaret för det inträffade ligger helt på leverantören av datasystemet och förvaltningen, men trots 

detta blandar man in synpunkter på nytillträdda ledamöters kompetens och att de behöver bättre 

introduktion då de tar plats i nämnden. 

 

Det inträffade har ingenting med ledamotens kompetens att göra – det som kommer på 

ledamöternas Ipad SKALL vara avsett för de som får ärendena på sin padda. Det skall systemet 

och/eller den som har ansvaret för utskicket säkerställa. Att i det sammanhanget blanda in behov av 

utbildning av nytillkomna ledamöter är att flytta fokus från det som faktiskt inträffat till en i och för 

sig viktig fråga som utbildning av ledamöterna, men som inte har med det inträffade att göra. 

 

Undertecknad menar att skrivelsen är formulerad på ett sätt som delvis lägger skulden för det 

inträffade på den ordinarie nämndledamoten och det är oacceptabelt, varför den borde 

omformuleras. Det felaktiga utskicket och utbildning av nytillträdda nämndledamöter skall hanteras 

var för sig då det är två frågor och som inte har med varandra att göra. 

 

Hultsfred den 9 december 2020 

 

Lena Hjelte 

Nämndledamot för Sverigedemokraterna 
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SN § 143/2020 Dnr 2020/104  
 
Yttrande på remiss av förslag till revidering av 
Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt 
bistånd 
 
Beslut 
Socialnämnden  

a) delegerar till socialnämndens arbetsutskott att på sammanträdet 
2020-12-16 besluta om remissyttrande från socialnämnden och 
överlämna det till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

b) uppdrar åt förvaltningen att ta fram ett förslag till remissyttrande till 
socialnämndens arbetsutskott 2020-12-16. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att 
lämna ett remissyttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialstyrelsen har översänt förslag till revidering av Socialstyrelsens 
allmänna råd om ekonomiskt bistånd på remiss. Yttrande ska vara 
Socialstyrelsen tillhanda senast den 19 januari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 244, beslutade att 
översända remissen till socialnämnden för att återkomma till 
kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss av förslag till revidering av Socialstyrelsens allmänna råd om 
ekonomiskt bistånd  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 244 
 
Skickas till 
Socialnämndens arbetsutskott 
 
 

15



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-12-09 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 144/2020 Dnr 2020/109  
 
Ersättning för aktiviteter inom 
frivilligverksamheten 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att ärendet lyfts på socialnämndens arbetsutskott. 
 
Sammanfattning 
Jonny Bengtsson, S, lyfter frågan om underlag för utbetalning till Frisam 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden tar årligen emot information om underlag för utbetalning 
till frivilligverksamheten kommande år. Underlaget brukar vara 
utbetalningen som skett för genomförda aktiviteter innevarande år.  
 
Då aktiviteter inte har kunnat hållas i lika stor omfattning under 2020 på 
grund av pandemin covid-19, föreslår Jonny Bengtsson, S, att underlaget 
för utbetalning 2021 ska vara samma som underlaget för utbetalning 2020. 
 
Skickas till 
Socialnämndens arbetsutskott 
Myndighet vård och omsorg 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-12-09 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 145/2020   
 
God jul och gott nytt år 2021 
 
 
Socialnämndens ordförande tackar all personal som arbetat under detta 
verksamhetsår och önskar dem och nämnden en god jul och ett gott nytt år. 
 
Andre vice ordförande tackar och önskar ordförande en god jul och ett gott 
nytt år. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-12-09 

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 Antje Rohde, C  X       
3 Ann-Charlott Andersson, C  X       
4 Monica Bergh, KD  X       
5 Conny Daag, M Alexander Lagerström, 

M 
X       

6 Jonny Bengtsson, S  X       
7 Tomas Lockström, S  X       
8 Silva Andersson, S Gun-Britt Axelsson, 

KD 
X       

9 Lena Hjelte, SD  X       
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