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§ 39 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Carl Dahlin och Jerker Nilsson utses att justera dagens protokoll 

måndagen den 27 april 2015, klockan 14.00 på kommunkontoret   

_____ 
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§ 40 Dnr 4116 - 

Godkännande av dagordning 

Förslag på mötet 

Anders Wassbäck (V) med instämmande av Carina Adolfsson Elgestam (S) 

yrkar med hänvisning till kommunallagen 8 kap 18 § ”Årsredovisningen ska 

godkännas av fullmäktige. Det bör inte ske innan fullmäktige enligt 5 kap 

25a § beslutat om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.” att ärende 

nummer 15 och 16 på dagordningen byter plats. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utsänd dagordning mot Anders Wassbäcks med fleras 

förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

Anders Wassbäcks förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. I dagordningen byter ärendenummer 15 och 16 plats enligt yrkande. 

2. I övrigt godkänns dagordningen samt sex tilläggsärenden. 

_____ 
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§ 41 Dnr 4117 - 

Godkännande av kungörelse 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla, hemsidan och 

annonserats i våra tre lokaltidningar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har inget att erinra mot sättet för sammanträdets 

kungörande varför kungörelsen godkänns. 

_____ 
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§ 42 Dnr 783 - 

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Till mötet har inte några interpellationer eller frågor anmälts. 

_____ 
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§ 43 Dnr 2015/000171 -105 

Meddelanden och information 

Presentation av ledamot och ersättare 

Johan Sigvardsson (C) 

Bert Carlsson (SD) 

Bo Sjölin (MP) 

Simon Sjöstedt (M) 

Stig Salebäck (S) 

Anteckningar 

Samordningsgruppens anteckningar från den 10 april 2015. 

Nästa sammanträde 

Nästa kommunfullmäktige är den 19 maj 2015. 

En koppling mellan fullmäktiges ärenden och EU 

Anna Hedh, EU-parlamentariker informerade om hur påverkar EU oss och 

om Europaparlamentet. 

_____ 
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§ 44 Dnr 2015/000178 -339 

Anmälan av Medborgarförslag - Renovering av 
landriktmärket som finns norr om brofästet 

Sammanfattning av ärendet 

Mikael Björn, Färjestaden har lämnat förslag om renovering av 

landriktmärket, norr om brofästet, som håller på att falla omkull. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommen den 24 mars 2015. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 10 april 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut senast 

den 2 juni 2015. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10 (29) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-04-21  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45 Dnr 2015/000185 -811 

Anmälan av Medborgarförslag - Önskemål om en 
landförankrad ramp för att ta sig ner eller upp från 
vattnet vid balken norra viken 

Sammanfattning av ärendet 

Tore Lindh, Mörbylånga har lämnat förslag om en ramp till fysiskt 

handikappade och äldre människor som gärna vill bada. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommen den 27 mars 2015. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 10 april 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut senast 

den 5 maj 2015.   

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 46 Dnr 2015/000206 -816 

Anmälan av Medborgarförslag - Lördagsöppet på 
fritidsgården i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Två tjejer har lämnat förslag om lördagsöppet på Zokker. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommen den 10 april 2015. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 10 april 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut senast 

den 2 juni 2015.   

_____ 
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Kommunstyrelsen 

Förslagsställarna 
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§ 47 Dnr 2014/000771 -009 

Svar på Medborgarförslag - Översyn av klagomåls-
hanteringen i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Sophie Forsman föreslår att kommunen genomför en översyn av hur 

klagomål från enskilda hanteras. Förslagsställaren påpekar att det är för 

långa handläggningstider och att det alltid är viktigt för den enskilde att få en 

snabb återkoppling när ett klagomål eller en synpunkt har lämnats. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, anmält den 16 december 2014. 

Kommunfullmäktiges protokoll, den 16 december 2014 § 229. 

Tjänsteskrivelse den 11 februari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

Kommunstyrelsens § 107 med förslag till beslut. 

Inbjudan till Sophie Forsman. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bifalla medborgarförslaget och uppdra till kommunkansliet att ansvara 

för att befintliga riktlinjer revideras och anpassas efter nuvarande 

organisation med två förvaltningar. 

_____ 
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Verksamhetsstöd – Kommunkansliet 

Sophie Forsman 
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§ 48 Dnr 1162/8 - 

Anmälan av motioner 

Beslutsunderlag 

Motion av Bertil Johansson (S) - Ta fram en idrottstrategi för Mörbylånga 

kommun. (KST 2015/000175-800) 

Motion av Marcus Johansson Persson (C) - Giftfri miljö i Mörbylånga 

kommuns skolor och förskolor. (KST 2015/000235-609) 

Motion av Marcus Johansson Persson (C) - Möjlighet för syskon att gå på 

samma förskola. (KST 2015/000236-714) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionerna remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14 (29) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-04-21  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr 2015/000112 -770 

Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i 
ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 
Kalmar län samt Ramavtal om läkarmedverkan 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande hemsjukvårdsavtal kompletteras nu med ett förtydligande tillägg 

till avtalet om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 

mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län, samt med ett reviderat 

ramavtal för läkarmedverkan.  

Anna Lindquist, verksamhetschef vård och omsorg föredrog ärendet och 

svarade på frågor. 

Beslutsunderlag 

Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom hemsjukvårds-

avtalet, daterad 24 oktober 2013. 

Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län, daterad 

9 december 2014. 

Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårds-

insatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län, 

daterad 19 januari 2015. 

Ramavtal läkarmedverkan, daterat 19 januari 2015. 

Överenskomna rutiner avseende betalningsansvarslagen och samverkan vid 

in- och utskrivning i sluten vård, utarbetade av länets kommuner och Lands-

tinget i Kalmar län i samverkan, 1 januari 2012. 

Övergripande riktlinjer för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd 

kan utföras som egenvård, utarbetade av Regionförbundet och Landstinget i 

Kalmar län 15 september 2011. 

Tjänsteskrivelse den 17 februari 2015. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 19 mars 2015. 

Kommunstyrelsens § 108 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Rapporten "Fördjupad utredning av förbättringsområden inom 

hemsjukvårdsavtalet", godkänns. 

2. Rapporten "Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län", 

godkänns. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15 (29) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-04-21  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

3. Det "Förtydligande tillägget till Avtal om övertagande av hälso- och 

sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 

Kalmar län", daterat 19 januari 2015, att börja tillämpas från och med 1 

juli 2015, godkänns och undertecknas. 

4. Ramavtal läkarmedverkan, daterat 19 januari 2015, att börja tillämpas 

från och med 1 juli 2015, godkänns och undertecknas. 

5. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och 

angränsande hälso- och sjukvård får i uppdrag att  

 ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklings-

insatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad 

individuell plan. 

 ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram 

praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring Hemsjuk-

vårdsavtalet samt för framtida revideringar av praktiska anvisningar. 

 ansvara för informationsinsatser kring "Förtydligande tillägg till 

Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 

boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län" och 

reviderat "Ramavtal Läkarmedverkan" samt "Praktiska anvisningar". 

 leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet. 

6. Primärkommunala nämndens presidium och Landstingsstyrelsens 

presidium utses till att utgöra den regionala politiska samverkansgrupp 

som har att hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Regionförbundet i Kalmar län, Camilla Samuelsson, Box 762, 391 27 

Kalmar 

Anna Lindquist 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16 (29) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-04-21  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr 2014/000766 -133 

Ekonomi för ensamkommande barn med uppehålls-
tillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med en översyn av Mörbylånga kommuns mottagning av 

ensamkommande barn, har förvaltningen identifierat ett behov av att införa 

förändringar och tydliggöra riktlinjerna för den individuella ekonomiska 

ersättningen. Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2015, § 11, att 

återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 29 april 2014, § 45. 

Tjänsteskrivelse den 7 november 2014. 

Kommunfullmäktiges beslut 17 februari 2015, § 11 (återremiss). 

Tjänsteskrivelse den 10 mars 2015. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 19 mars 2015. 

Kommunstyrelsens § 109 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Den individuella ekonomiska ersättningen till ensamkommande barn 

med permanent uppehållstillstånd, prövas enligt 4 kap 1 § Socialtjänst-

lagen, om rätten till bistånd för försörjning och livsföring i övrigt. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

M-verksamheten 

verksamhetsstöd - Ekonomi 
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§ 51 Dnr 2015/000032 -133 

Utökad målgrupp i samhällsorientering på modersmål 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsorientering infördes enligt nya lagen (2010:197) om etablerings-

insatser för vissa nyanländ invandrare.  Den 1 maj 2013 inträdde en ny lag 

(2013:156) i kraft där även en utökad målgrupp ges rätt till samhälls-

orientering. Kommunernas skyldighet gäller för de som folkbokfört sig för 

första gången i kommunen efter april 2013 och är mellan 18-65 år. 

Kommunens ansvar att erbjuda samhällsorientering upphör 3 år efter 

folkbokföringsdatumet. Regionförbundet i Kalmar län ansvarar för 

samordningen av verksamheten. 

Sedan lagen inträde har endast två personer deltagit i utbildningen och mot 

den bakgrunden föreslås att kommunerna avsätter en budget och ett visst 

antal platser för den utökade målgruppen i respektive kommun. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, primärkommunala nämnden, 4 december 2014, § 57. 

Tjänsteskrivelse den 4 mars 2015. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 19 mars 2015. 

Kommunstyrelsens § 110 med förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Antal platser för den utökade målgruppen beslutas till tre och kostnaden 

21 000 kronor tas inom befintlig budgetram. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar 

Ann-Katrin Ståhl 

M-verksamheten 
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§ 52 Dnr 2015/000189 -042 

Årsredovisning 2014 för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Rickard Brivald föredrar ärendet. Ann Willsund, Anna Lindquistoch Niclas 

Beermann fanns tillgängliga på mötet för att besvara eventuella frågor. 

Partierna har getts möjlighet till debatt och talat i följande ordning: 

Henrik Yngvesson (M) 

Carina Adolfsson Elgestam (S) 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Eric Rosenlund (SD) 

Eva Öberg (MP) 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) 

Berne Klysing (FP) 

Nina Åkesson Nylander (KD) 

Eddy Johnson (S), ordförande i revisionen föredrog revisionsberättelsen för 

år 2014. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014. 

Verksamhetsberättelser. 

Kommunstyrelsens § 111 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisning 2014 godkänns. 

_____ 
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§ 53 Dnr 2015/000208 -007 

Ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och beredningar 
2014 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har den 14 april 2015 kommit in med revisionsberättelse för år 

2014 där de tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

styrelsen, nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i dessa 

organ. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2014 med bilagor.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för valnämnden. 

2. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för kommunstyrelsen. 

3. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för jävsnämnden. 

4. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för ekonomiberedningen. 

5. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för demokratibered-

ningen. 

6. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för välfärdsberedningen. 

7. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för de enskilda ledamöter 

i dessa organ, var för sig. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte de fullmäktigeledamöter som är ledamot eller 

ersättare i något av berörda organ i handläggningen av ärendet vad gäller den 

egna nämnden, styrelse eller beredning. 

_____ 
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§ 54 Dnr 2015/000239 -840 

Information - Den framtida turistorganisationen på 
Öland 

Henrik Yngvesson (M), kommunalråd informerade om det planerade 

genomförandet av Den framtida turistorganisationen på Öland.  

Beslutsunderlag 

Graffman Företagsledning och Utveckling AB har under januari – mars 

genomfört en organisationsutredning om rubricerade på uppdrag av Ölands 

kommunalförbund. 

_____ 
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§ 55 Dnr 2015/000190 -100 

Redovisning av ej avslutade motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner beredas så att 

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att en motion inlämnats. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av ej avslutade motioner den 2 april 2015. 

Kommunstyrelsens § 112 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 10 april 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att motioner nr 1-11 ska beredas och 

besvaras på kommunfullmäktiges möte den 16 juni 2015. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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§ 56 Dnr 2015/000191 -100 

Redovisning av ej avslutade medborgarförslag 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska medborgarförslag beredas så 

att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att ett 

medborgarförslag inlämnats. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av ej avslutade medborgarförslag den 10 april 2015. 

Kommunstyrelsens § 113 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 10 april 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att slutföra beredningen av medborgar-

förslag anmälda på kommunfullmäktige 2014 eller tidigare så att beslut 

kan fattas senast under juni månad 2015. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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§ 57 Dnr 2015/000193 -102 

Hemställan om att utse kommunal revisor till 
Samordningsförbundet i Kalmar län 

Sammanfattning av ärendet 

I förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län står det när det 

gäller revisorer att "för kommunernas del kan primärkommunala nämnden 

nominera revisor(er). Valet görs därefter av respektive fullmäktige" 

Beslutsunderlag 

Samordningsförbundets hemställan den 17 april 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Jan Bengtsson (S), Kalmar utses som gemensam revisor för 

kommunernas räkning i Samordningsförbundet i Kalmar län tiden 1 april 

2015 till och med 31 mars 2019.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samordningsförbundet, Hans Eriksson 

För kännedom: 
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§ 58 Dnr 2015/000209 -104 

Micael Ullerteg (M) - Avsägelse av uppdraget som 
ledamot i Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Avsägelse den 14 april 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Från Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ledamot för M-

gruppen i kommunfullmäktige.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar 

Micael Ullerteg 

För kännedom: 

Sekreterarna 
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§ 59 Dnr 2015/000219 -104 

Ylva Bengtsson (V) - Avsägelse av uppdrag som 
ersättare i beredningen - Näringslivsstrategi 

Sammanfattning av ärendet 

Avsägelse den 16 april 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ylva Bengtsson 

För kännedom: 

Sekreterare 
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§ 60 Dnr 2015/000223 -102 

Val av ersättare i beredningen Näringslivsstrategi för 
Mörbylånga kommun efter Ylva Bengtsson (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anders Wassbäck (V) utses som ersättare i beredningen Näringslivs-

strategi för Mörbylånga kommun tiden fram till och med den 

18 december 2015. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anders Wassbäck 

Verksamhetsstöd - Personal 

För kännedom: 

Sekreteraren 

Walda 
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§ 61 Dnr 2015/000228 -104 

Roger Nilsson (MP) - Avsägelse av uppdrag som 
ersättare i Mörbylånga Fastighets AB och Mörbylånga 
Bostads AB 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 20 april 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Roger Nilsson 

Mörbylånga Fastighets AB 

Mörbylånga Bostads AB 

För kännedom: 

Walda 
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§ 62 Dnr 2015/000231 -102 

Val av ersättare i Mörbylånga Fastighets AB efter Roger 
Nilsson (MP)  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bo Sjölin (MP) utses som ersättare i Mörbylånga Fastighets AB till och 

med mandatperiodens utgång efter Roger Nilsson (MP). 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Bo Sjölin 

Mörbylånga Fastighets AB 

För kännedom: 

Walda 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29 (29) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-04-21  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr 2015/000232 -102 

Val av ersättare i Mörbylånga Bostads AB efter Roger 
Nilsson (MP)  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bo Sjölin (MP) utses som ersättare i Mörbylånga Bostads AB till och 

med mandatperiodens utgång efter Roger Nilsson (MP). 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Bo Sjölin 

Mörbylånga Bostads AB 

För kännedom: 

Walda 
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Ledamöter Ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Ulrik Brandén (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M) Simon Sjöstedt (M) X 

Sven Stensson (M)  X 

Per Fredriksson (M)  X 

Carl Dahlin (M)  X 

Inger Bergman (M)  X 

Kent Ingvarsson (M)  X 

Elisabeth Schröder (M) Mats Edén (M) X 

Günter Ruchatz (M) Anita Karlberg (M) X 

Gun Karlesand (M)  X 

Jimmy Odenäng (M)  X 

Micael Ullerteg (M)  -- 

Lena Norlander (M)  -- 

Pia Schröder (M), § 44-63  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Hans Sabelström (C) Johan Sigvardsson (C) X 

Monika Löfvin-Rosen (C) Gunilla Karlsson (C) X 

Gerd Åstrand (C) Marcus Johansson Persson (C) X 

Göran Backrot (C), § 43-63  X 

Kjell Magnusson (C)  X 

Berne Klysing (FP)  X 

Nina Åkesson-Nylander (KD), § 50-63 Jeanette Lindh (KD) § 39-49 X 

Anne Wilks (MP) Bo Sjölin (MP) X 
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Eva Öberg (MP), § 43-63  X 

Johan P Hammarstedt (MP), § 43-63  X 

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X 

Carina Adolfsson Elgestam (S)  X 
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Bength Andersson (S)  X 
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Anders Wassbäck (V)  X 

Claus Zaar (SD)  X 

Anne Oscarsson (SD)  X 

Eric Rosenlund (SD)  X 

Bertil Eriksson (SD)  X 

Rolf Jönsson (SD), § 44-63 Bert Carlsson (SD) § 39-43 X 
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Ersättare Närvaro 
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Simon Sjöstedt (M) (X) 
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Mats Edén (M) (X) 

Ludvig Hasselbom (M) -- 

Fredrik Gustavsson (M) -- 

Jörgen Ohlsson (M) -- 

Anita Karlberg (M) (X) 

  
Johan Sigvardsson (C) (X) 

Gunilla Karlsson (C) (X) 

Marcus Johansson Persson (C) (X) 

  
Monika Bergman (FP) -- 

Sebastian Hallén (FP) -- 

 -- 
Carl-Henrik Gadeberg (KD) -- 

Jeanette Lindh (KD) (X) 

  
Bo Sjölin (MP) (X) 

Nora Eklöv (MP) -- 

  
Anneli Eklöf (S) (X) 

Stig Salebäck (S) (X) 

Henriette Koblank (S) X 

Kurt Arvidsson (S) (X) 

Veronika Hildingsson (S) -- 

Per Elgestam (S) X 

Zandra Norén Olsson (S) -- 

Ulf Sjöbäck (S) -- 

  
Ylva Bengtsson (V) -- 

May-Anita Brevik (V) -- 
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