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Ajournering för överläggningar och fika i Ffi 143 mellan klockan 19:32 -  20:07.

Paragrafer

Beslutande

138  - 153

Per  Ribacke  (S)

Frida  Christensen  (S)

Sebastiari  Ohlsson  (S)

Edina  Maslac  (S)

Lars-Olof  Petersson  (S)
Anita  Lindstedt  (S)

Robert  Olesen  (S)

Martina  Holrnkvist  Lundström  (S)
Tomas  Hedevik  (S)

Lavinia  Strömberg  (S)

Peter  Johansson  (S)

Sofie  Årdh  (S)

Otto  Berglund  (S)

Linda  Gustavsson  (S)

Thomas  Haraldsson  (C)

Cristina  Haraldsson  (C)

Hagart  Valtersson  (C)

He16ne  Andersson  (C)

Jonas  Engkvist  (C)

Monika  Pihl  (C)

Sven Sunesson (C) 55 142-153
Hans  Svensson  (V)

Fredrik  Jakobsson  (V)  ersätter  Björn
Nilsson  (V)

Robert  Oström  (MP)  ersätter  Hanna
Evelyndotter  (MP)

Thomas  Johnsson  (M)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)
Björn  Tisjö  (M)

John-Erik  Pettersson  (M)  ersätter  Matz
Athley  (M)

He16n Gustavsson (M) 55 142-153
Tomas  Ohling  (M)

Gunilla  Gustafson  (M)

Mikael  Johansson  (M)

Rune  Gustavsson  (M)

Veronika  Kobak  (M)

Christer  Brincner  (KD)

Roxana  Sepulveda  (KD)

Ulf  Larsson  (L)

Jens Arnebert  (SD)  ersätter  David
Kristianssori  (SD)

Oskar  Andersson  (SD)

Anette  Lindström  (SD)

Nellie  Nieminen  (SD)

Yvonne  Erlandsson  (SD)

Robin  Berg  (SD)

Ulf  Gustavsson  (SD)

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Jan-Eric  Svensson  (AA)

Isabell  Barindelli  (AA)

Juan  Carlos  Moreno  (AA)  ersätter  Flor
De  Maria  Ticeran  Vela  (AA)
Anders  Sandgren  (AA)

U'seS aff!us'era  Jan-Eric  Svensson  (AA)  och  Robert  Öström  (MP)

Övriga närVarande Carnilla  Holmqvist,  kommunchef

Sandra  Mowide,  kornmunsekreterare

Anna  Rosander,  ekonomichef
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Tid och plats  för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Måndagen  den  4 november  klockan  15:00

A1ve.7ta koun,  kornmunledningsförvaltningen

S Mowi

an-Eric  Svensson  (AA)  Robert  Öström  (MP)

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Anslagsbevis

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har tillkännagivits  genom  anslag  på
kommunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Kommunfullmäktige

2019-10-29

2019-11-06  - 2019-11-27

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Ordföranden  frågar  kornmunfullmäktige  om  utskickad  dagordning
kan  godkännas  och  behandlas  på dagens  sarnrnanträde:

Närvaro

Val  av justerare  och  tid  för  justering

Fastställande  av dagordning

Allmärföetens  frågestund

Information  från  ordföranden

Information  från  Arbetsmiljöverket

Aktuellt  från  revisorerna

Beslut  om  Alvesta  komrnuns  delårsrapport  2019
Beslut  om  nya  investeringsramar  för  nämnderna
Svar  på motion  (SD)  om  återvändande  IS terrorister
Svar  på motion  (KD)  om  barnomsorgspeng

Svar  på motion  (KD)  om  att  undersöka  hur  elevers  betyg  påverkas  av lärares
sjukfrånvaro

13. Svar  på motion  (KD)  om  att  införa  vårdserviceteam
14. Uppföljning  av obesvarade  motioner

15.  Anrnälan  av motioner

16.  Anmälan  av interpellationer  och  frågor
17. Val  och  entlediganden

18.  Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att godkänna  dagordningen.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens  frågestund

Redogörelse

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-10-29

KS 2019/022.000

Allmänheten  ska, i enlighet  med  24 Fg i kommunfullmäktiges
arbetsordning,  vid  varje  sammanträde  med  kommunfullmäktige
beredas  tillfälle  att ställa  frågor  inom  Alvesta  kommuns
kompetensornråde.

Vid  dagens sammanträde  ställs  inga  frågor  från  allmänheten.

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KF5140 KS  201  9/015.000

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Kormnunfullmäktiges  ordförande  informerar  kommunfullmäktige
om:

*  Nätverksträffenförkornmunful1mäktigeordförandeniKronobergs

län.  Där  diskuteras  bland  annat  fördelar  och  nackdelar  med  att
hålla  fullmäktigemöten  på  dagtid  eller  kvällstid.

@ För  att  uppmärksarnma  lOO-årsjubileet  av  den  allmänna  rösträtten
har  Riksdagens  talman  bjudit  in  två  fullmäktigeordföranden  från
länet  samt  en  representant  från  regionen.  Alvestas
fullmäktigeordförande  är en av dem  som  blivit  inbjuden  för  att
delta.  Evenemanget  hålls  i Riksdagen  den  14  november.

*  Att  varje  ledamot  i fullmäktige  har  fått  ett  replik-kort  lagt  på  sin
stol  i salen.  Detta  kort  ska  ledamöterna  använda  för  att  signalera
om  de begär  replik  på  ett  anförande.

Beslut

Komrnunfullmäktige  noterar  informationen.

Justeågsmännens sign l Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Information  från  Arbetsmiljöverket

Redogörelse

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-10-29

Representanter  från  Arbetsmiljöverket  besöker  dagens  sammanträde
och  informerar  bland  annat  kornmunfullmäktige  om  politikernas
ansvar  i arbetsmiljöfrågor  och  det  systematiska  arbetsmiljöarbetet.
Kornmunfullmäktige  får  också  information  om  hur
Arbetsmiljöverket  arbetar  med  inspektioner  och  de kopplade
förelägganden,  viten,  sanktioner  eller  böter  som  kan  delas  ut  efter
genomförd  inspektion.

Beslut

Kornmunfiillmäktige  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Aktuellt  från  revisorerna

Sammanträdesprotoko1l

Sammanträdesdatum

2019-10-29

Redogörelse

Revisionens  ordförande  informerar  kommunfullmäktige  om två
genomförda  granskningar:

*  Granskning  av komrnunstyrelsen  uppsiktsplikt  gentemot  de
kornmunala  bolagen

*  GranskningavAlvestakornrnunsdeIårsrapport2019

Beslut

Kornmunfullmäktige  noterar  informationen.

Justenngsmannens  sign

Jlå?}g

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS 201  9/290.042

Beslut  om  Alvesta  kommuns  delårsrapport  20'19

Beslutsunderlag

1.  Utlåtande  från  revisorerna,  daterat  den  21 oktober  2019
2. Granslaiing  av delårsrapport  för  Alvesta  kornmun  2019,

daterad  den  21 oktober  2019
3. Kornmunstyrelsens  beslut,  daterat  den 15 oktober  2019
4. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den I oktober  2019
5. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförva1tningen,

daterad  den  7 oktober  2019
6. Delårsrapport  för  Alvesta  kommun  per  augusti  månad  2019

(version  31),  daterad  den  9 oktober  2019

Redogörelse

Kommunledningsförvaltningen  överlämnar  delårsrapport  augusti
2019  med  helårsprognos  upprättad  utifrån  lag  (2018:587)  om
kornrnunal  bokföring  och  redovisning.  I delårsrapporten  ska det
finnas  en samlad  bedömning  av om  målen  för  god  ekonomisk
hushållning  uppnås  samt  bedömning  av resultat  enligt  balanskravet
utifrån  helårsprognosen.  Delårsrapporten  ska  granskas  av revisorerna
som  ska bedöma  om  resultatet  i delårsrapporten  är förenligt  med  de
mål  som  fiillmäktige  beslutat.

Kommunen  förväntas  inte uppnå  balanskravet

Efter  åtta  månader  redovisar  Alvesta  kornmun  ett  positivt  resultat  på
60 Mkr.  Utfallet  per  augusti  2019  motsvarar  en budgetavvikelse  på
56 Mkr.  Medan  nämndernas  utfall  visar  ett underskott  mot  budget
om 10 Mkr  ger  gemensam  finansiering  ett utfall  som  överstiger
periodens  budget  med  66 Mkr.  Det  stora  överskottet  hänör
framförallt  från  att numera  placerade  pensionsmedel  skall  redovisas
till  marknadsvärde  istället  för  anskaffningsvärde  (42  Mkr)  men
också  att gemensarnma  strategiska  kostnader  inte  bedöms  falla  ut
enligt  budget.  Exempelvis  ej uppnådd  men  beräknad  volymökning  i
skolan,  lägre  kostnader  för  avskrivningar  samt  en hyresreduktion  för
verksarnhets1oka1er.

Helårsprognosen  för  år 2019  indikerar  vid  oförändrat  värde  på
placerade  pensionsmedel  ett  positivt  helårsresultat  på knappt  19 Mkr
för  komrnunen,  vilket  är 9 Mkr  högre  än budget.  Nämnderna
prognostiserar  för  helåret  ett underskott  (-48  Mkr)  och  gemensam
finansiering  ett  överskott  (+57  Mkr).  Jämfört  med  tidigare  upp-
följningar  har  nämnder  som  prognosticerat  underskott  för  helåret
stadigt  försämrats.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Förväntad  hög  nivå  på investeringarna

Årets  investeringsbudget  uppgår  efter  överföringar  från  året  innan  till
147  Mkr.  Under  årets  åtta  första  månader  uppgår  investeringsutgiften
till  55 Mkr.  Prognosen  för  hela  2019 är att investeringar  för  totalt
knappt  100  Mkr  komrner  genomföras  rinder  året.

Nämnderna  har  fortsatta  negativa  budgetavvikelser

De större  negativa  budgetavvikelserna  finns  inom  omsorgsnämnden,
utbildningsnämnden  samt  nämnden  för  arbete  och  lärande.
Beträffande  omsorgsnämnden  beror  underskottet  ihuvudsak  på
ökade  kostnader  för  särskilda  boenden,  inklusive  Bryggaren,

volymökning  i hemtjänsten  samtidigt  med  högre  kostnader  inom
funktionsstöd.  Nämnden  för  arbete-  och  lärandes  underskott  beror
framförallt  på Mgre  kostnader  för  ekonomiskt  bistånd,  dyrare
placeringar  än förväntat  och  vuxenutbildningens  högre

personalkostnader  i kombination  med  lägre  intäkter  från  både
skolverket  och  migrationsverket  äri budgeterat.  Inom  utbildnings-
nämnden  uppvägs  inte  ökade  personalkostnader  i gnund-  och
förskola  av positiva  poster  på vissa  högre  intäkter.

Målen  för  god  ekonomisk  hushållning  förväntas  delvis  uppfyllas

Sarnmantaget  är bedömningen  efter  åtta månader  att kravet  på god
ekonornisk  hushållning  delvis  kommer  att  uppfyllas  för  år 2018
samtidigt  som  balanskravet  inte  nås. Största  utmaningen  framöver
kvarstår  som  tidigare,  det  vill  säga att stärka  den  ekonomiska

ställningen  för  att möjliggöra  fortsatt  långsiktig  hållbar  utveckling
inom  samtliga  fokusområden.

De kommunala  bo1agen

Bolagen  och  räddningstjänstförbundet  tillsarnrnans  med  komrnunen,
redovisar  efter  åtta  månader  ett  utfall  på 78 Mkr,  som  är klart  sämre
än motsvarande  period  2018  (105  Mkr).  Särskilt  AllboHus  Fastighets
AB  visar  ett  klart  lägre  resultat  för  2019,  detta  förklaras  till  viss  del
av hyresreduktion  för  verksamhetslokaler  som  gynnar  kommunens
kostnadsläge  för  strategiska  kostnader.

Yrkanden

1.  Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  att  komtnunfullmäktige  beslutar  att:

1. Åndra  andra  att-satsen  i kommunstyrelsens  förslag  till

följande  formulering:  Kommunfullmäktige  beslutar  att  ge

nämndema  som  har  en negativ  prognos  i uppdrag  att  vidta

åtgärder  för  att  nå  en budget  i balans

2. Lägga  till  en  tredje  att-sats  till  kommunstyrelsens  förslag  som

lyder:  Kommunfullmäktige  beslutar  att  ge kommunstyrelsen  och

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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nämnderna  i uppdrag  att  omedelbart  arbeta  med  att  genomföra
de särskilda  uppdrag  och  beslut  som  finns  i budget  2020.

2. Frida  Christensen  (S),  Sebastian  Olsson  (S),  Hans  Svensson  (V)  Lars-Olof
Petersson  (S),  Per  Ribacke  (S) och  Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till
Thomas  Haraldssons  (C)  yrkande.

3. Alliansen  (Moderaterna,  Kristdemokraterna  och  Liberalerna)  har
inkomrnit  med  ett skriftligt  tilläggsyrkande  och  föreslår  att
kommunfullmäktige  även  beslutar  att:

1. Att  inköpet  av det  nya  beslutsstödsystemet  påskyndas.

2. Att  inköpsstopp  omedelbart  införs.  (med  undantag  av  de
löpande  inköpen  som  är  nödvändiga  för  den  dagliga
verksarnheten)  Kommunstyrelsens  arbetsutskott  ges  i uppdrag
att  besluta  om  tillämpningen.

3. Att  anstäl1ningsstopp/rekryteringsbegränsning  omedelbart
införs.  Dispens  ges  ifrån  detta,  där  det  finns  synnerliga  eller
lagliga  skäl,  av  KC  eller  PC.  Kommunstyrelsens  personalutskott
ges  i uppdrag  att  besluta  om  tillämpningen.

4. Att  de nämnder  som  har  en negativ  prognos  inkommer  till
kommunstyrelsen  i november  med  åtgärdsplaner,  både  på  kort-
och  på  lång  sikt,  hur  de ska  ffi  ekonomin  i balans.  (se beslut  i KS
2019-09-10)

5. Att  dessa  nämnder  under  året  redovisar  på  kommunstyrelsen,
hur  de  på  sikt  ska  kunna  återställa  underskottet  och  uppfylla
balanskravet  om  detta  blir  nödvändigt.

6. Att  en budgehippföljningsgnipp  med  ledning  av  KC  och  EC
tillsätts.  Rapportering  sker  veckovis  till  KS  presidium  i samband
med  ärendeberedningen.  Återrapportering  sker  löpande  till
kommunstyrelsen.

4. Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  bifall  till  Alliansens  tilläggsyrkande  samt  yrkar
följande:

1. Fullmäktiges  tidigare  beslut  om  rivning  av  tre  fastigheter  på
Rönnedal  rivs  upp  och  istället  utbjuds  till  försäljning  enligt
kommunstyrelsens  beslut  2019-04-09

Per  Ribacke  (S) yrkar  om  ajournering  för  överläggningar

Ordföranden  frågar  fullmäktige  om  fiillmäktige  kan  ajournera  i
enlighet  med  Per  Ribackes  (S) yrkande.  Via  acklamation  finner
ordföranden  att  mötet  ajourneras.  Mötet  ajourneras  mellan  klockan
19:32  -  20:07  för  överläggningar  och  fika.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-29

Sida

12(28)

5. Thomas  Öhling (M),  Annette  Lindström  (SD),  Christer  Brincner  (KD)  och  Ulf
Larsson  (L)  yrkar  bifall  till  Alliansens  tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  om  komrnunfullmäktige  kan  besluta  att
godkänria  punkt  li  kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.  Via
acklamation  finner  ordföranden  att  kommunfullmäktige  beslutar  att
godkänna  delårsrapport  augusti  2019  med  helårsprognos.

Därefter  konstaterar  ordföranden  att  fullmäktige  har  att  ta ställning
till  ytterligare  två  yrkanden;  Thomas  Haraldssons  (C)  ändrings-  och
tilläggsyrkande  samt  Alliansens  tilläggsyrkande.  Ordföranden  ställer
förslagen  mot  varandra  och  finner  via  acklamation  att  Alliansens
kornrnunfullmäktige  beslutar  ienlighet  med  Alliansens  yrkande.

Votemg  begärs.

Ordföranden  informerar  att en Ja-röst  är en röst  på  Alliansens
tilläggsyrkande.  En  Nej-röst  är en röst  på Thomas  Haraldssons  (C)
ändrings-  och  tilläggsyrkande.

Efter  genomförd  votering  finner  ordföranden  med  25 Ja-röster,  23
Nej-röster  och  1 Avstå-röst,  att fullmäktige  beslutar  i enlighet  med
Alliansens  yrkande.

Efter  att voteringen  har  avslutats  informerar  fullmäktiges  ordförande
om  att  han  vägrar  att  lägga  fram  Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  yrkande
om  fastigheterna  på Rönnedal  för  beslut,  eftersom  detta  förslag  inte
har beretts av kornmunstyrelsen (5 kap. 28 FB och 57 :g KL).

Beslut

l.  Kommunfullmäktige  beslutar  att  godkänna  delårsrapport  augusti
2019  med  helårsprognos.

2. Att  inköpet  av det  nya  beslutsstödsystemet  påskyndas.

3. Att  inköpsstopp  omedelbart  införs.  (med  undantag  av de löpande
inköpen  som  är nödvändiga  för  den  dagliga  verksarnheten)
Kornmunstyrelsens  arbetsutskott  ges iuppdrag  att  besluta  om
tillämpningen.

4. Att  anställningsstopp/rekryteringsbegränsning  omedelbart  införs.
Dispens  ges ifirån  detta,  där  det finns  synnerliga  eller  lagliga  skäl,
av KC  eller  PC.  Kornmunstyrelsens  personalutskott  ges i uppdrag
att besluta  om  tillämpningen.

Justeögsmännens  sign

6J9ti'
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Kommunfullmäktige

5. Att  de nämnder  som  har  en negativ  prognos  inkommer  till
kornmunstyrelsen  i november  med  åtgärdsplaner,  både  på kort-  och
på lång  sikt,  hur  de ska få ekonomin  i balans.  (se beslut  i KS  2019-
09-10)

6.  Att  dessa  nämnder  under  året  redovisar  på  kornmunstyrelsen,  hur
de på sikt  ska  lcunna  återställa  underskottet  och  uppfylla
balanskravet  om  detta  blir  nödvändigt.

7. Att  en budgetuppföljningsgnipp  med  ledning  av KC  och  EC
tillsätts.  Rapportering  sker  veckovis  till  KS  presidium  i samband
med  ärendeberedningen.  Återrapportering  sker  löpande  till
kommunstyrelsen.

Reservation

Per  Ribacke  (S),  Frida  Christensen  (S), Sebastian  Olsson  (S),  Edina
Maslac  (S),  Lars-Olof  Petersson  (S),  Anita  Lindstedt  (S),  Robert  Olesen
(S),  Martina  Lundström  (S),  Tomas  Hedevik  (S),  Lavinia  Strömberg  (S),
Peter  Johansson  (S),  Sofie  Årdh  (S),  Otto  Berglund  (S),  Linda  Gustavsson
(S),  Thomas  Haraldsson  (C),  Cristina  Haraldsson  (C),  He16ne  Andersson
(C),  Jonas  Engqvist  (C),  Hagart  Valtersson  (C),  Monica  Pihl  (C),  Sven
Sunesson  (C),  Hans  Svensson  (V)  och Fredrik  Jakobsson  (V)  reserverar
sig  mot  beslutet.

Protokollet  skickas  till

Kornmume'visionen

Ekonomichef

Komrnunchef

Personalchef

Samtliga  nämnder

Justenngsmännens  sign
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Tilläggsyrkande  till  ärende  nr  8 Delårsrapport

Bakgrund

Efter  att  ha tagit  del  av delårsrapporten  per  augusti  och helårsprognosen  per  sista  december  vill
Moderaterna,  Kristdemokraterna  och Liberalerna  göra  ett  tilläggsyrkande  till  beslutsförslaget.

Anledningen  är att  Alliansen  är  allvarligt  oroad  över  kommunens  ekonomi.  Vid  första  genom-
läsningen  av delårsrapporten  kan man  få bilden  av att  kommunens  ekonomi  ser  god  ut då resultatet

per augusti visar ett överskott  på 60 mkr."  Efter åtta månader  redovisarAlvesta  kommun ett  positivt
resultat  på 60  Mkr."

En av anledningarna  till  att  resultat  ser  bättre  ut än vad det  är i verkligheten,  är de nya redovisnings-
reglerna  som  anger  att  kommunen  ska redovisa  värdeökningen  av placerade  pensionsmedel  istället
för  anskaffningsvärdet,  vilket  blir  grovt  missvisande  och detta  bör  upplysas  om.

Anledningen  till  att  vi är bekymrade  över  ekonomin  är att  det  proHnostiserade  resultatet  för
nämnderna  per  sista  december  visar  ett  minus  på 47,9  mkr.

Historik  i prognostiseringen

Visserligen  har  det  funnits  år då det  verkliga  resultatet  har  visat  sig vara  bättre  än höstprognoserna.
Historiskt  sett  så har  det  slagit  fel  åt bägge  hålli  prognostiseringen.  I dagens  rapport  är det  progno-
stiserade  underskottet  så stort,  att  även  om en del  skulle  kunna  hämtas  upp  under  hösten,  kommer
troligen  underskottet  i årets  resultat  att  bli rekordstort.

Det  som  oroar  och är allvarligt,  är de tre  nämnderna;  Arbete-  och lärande,  utbildnings-  och omsorgs-
nämndens  sammanlagda  prognostiserade  underskott  på 46,6  mkr.  Det  finns  också  en uppenbar  risk
att  dessa  nämnders  underskott  kan öka och därmed  dra på sig kostnader  in i nästa  budgetår.  Någon
möjighet  att  tilläggsbudgetera  finns  inte  hel1er  i år, då det  saknas  medel  til1 detta.

Kommunens  uppsiktsplikt  och  spårbarhet  i besluteten

Alliansen  anser  att  kommunstyrelsen  och kommunfullmäktige  omgående  måste  ta krafttag  vad  gäller
kommunens  ekonomi.  Här  finns  ingen  tid  att  förlora.  Kommunstyrelsen  har  uppsiktsplikt  över
nämnderna  och  det  är  vårt  gemensamma  ansvar  som måste  ligga till  grund  för  beslutet.  Det  måste
också  finnas  en tydlig  spårbarhet  i de beslut  som  kommunstyrelsen  tar.

Yrkande

Moderaterna,  Kristdemokraterna  och Liberalerna  yrkar  med  anledning  av ovanstående  att;

1.  Att  inköpet  av det  nya beslutsstödsystemet  påskyndas.

2. Att  inköpsstopp  omedelbart  införs.  (med  undantag  av de löpande  inköpen  som  är
nödvändiga  för  den  dagliga  verksamheten)  Kommunstyrelsens  arbetsutskott  ges i uppdrag
att  besluta  om  tillämpningen.

3. Att  anstälIningsstopp/rekryteringsbegränsning  omedelbart  införs.  Dispens  ges ifrån  detta,
där  det  finns  synnerliga  eller  lagliga  skäl,  av KC eller  PC. Kommunstyrelsens  personalutskott
ges i uppdrag  att  besluta  om  tillämpningen.

4. AttdenämndersomharennegativprognosinkommertiIIkommunstyrelseninovember

med åtgärdsplaner,  både på kort- och på lånz sikt, hur de ska få ekonomin  i balans. (se beslut
i KS 2019-09-10)

5. Att  dessa  nämnder  under  året  redovisar  på kommunstyrelsen,  hur  de på sikt  ska kunna
återställa  underskottet  och uppfylla  balanskravet  om  detta  blir  nödvändigt.

6. Att  en budgetuppfö!jningsgrupp  med  ledning  av KC och EC tillsätts.  Rapportering  sker
veckovis  till  KS presidium  i samband  med  ärendeberedningen.  Återrapportering  sker  löpande
till  kommunstyrelsen.
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ALVESTA ALTERNATtVET

Yrkande:

Yrka  bifall  till Thomas  Johnssons  ffi  punktes  åtgärdsprogram

samt  om Thomas  Johnssons  åtgärdsprogram  vinner  fullmäktiges
gehör

Tilläggsyrkande:

att ytterligare  en punkt  tillförs  denna  lista  med  följande  lydelse:

fullmäktiges  tidigare  beslut  om rivning  av tre fastigheter  på Rönnedal
rivs upp och i stället  utbjuds  till försäljning  enligt  kommunstyre!sens
beslut  20'19-04-09

A1yestaden29  ber2019
'/
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Kommunfullmäktige

KF  g 144 KS  201  9/376.040

Beslut  om  nya  investeringsramar  för  nämnderna

Beslutsunderlag

1.  Kornmunstyrelsensbeslut,dateratdenl5oktober20l9

2. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  1 oktober  2019
3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad  den

7 oktober  2019

Redogörelse

I samband  med  budgetarbetet  inför  Budget  2020  med  plan  2021-2022,
tydliggjordes  det  att  planerade  investeringsbudgetar,  tillsarnmans  med  överförda
medel  för  2019  inte  skulle  kunna  genomföras.

Investeringsplaner  medför  att avskrivningar  och  kapitalkostnader  bokas  upp  i
budgeten  och  det är av vikt  att dessa  blir  så korrekta  som  möjligt  och  inte  binder
medel  för  annat.  En  genomgång  av genomförda  investeringar  i relation  till
budgetar  visade  att  nämnderna  i snitt  genomförde  ungefär  hälften  av budget.
Framöver  krävs  att  nämndernas  investeringar  håller  sig  inom  det  som  kallas
sjä1vfinansieringsgraden,  det  vill  säga upparbetade  resultat  plus  avskrivningar.
Detta  regleras  iKornmunfullmäktiges  beslut  2018-09-25  E,) 96 Riktlinjer  god
ekonomisk  hushållning.

För  att  underlätta  och  säkerställa  investeringsprocessen  föreslås  att varje  nämnd
tilldelas  en gnindram  för  investeringar  analogt  med  driftsramarna.  Det  gör  att
nämnderna  vet  hur  mycket  man  kan  planera  för  och  om  det  uppkornrner
investeringsbehov  som  avviker  från  det  normala  får  nämnden  tydliggöra  sitt
ökade  behov  i budgetarbetet.  Nämnderna  måste  själva  prioritera  inom  given
ram,  vilket  ökar  nämndernas  ansvar  och  inflytande  jämfört  med  idag.  Som
tidigare  hanteras  projekt  överstigande  10 miljoner  kronor  av
kommunfullmäktige.  Förslaget  berör  endast  investeringar  finansierade  genom
skattekollelctivet.

Förslag  om  grundinvesteringsramar

I förslaget  nedan  till  gnundinvesteringsram  har  vi  tagit  hänsyn  till  att  kultur-  och
fötidsnämnden  tidigare  var  organiserat  under  kommunstyrelsen,  att IT-
investeögar  flyttats  firån  förvaltningarna  till  komrnunstyrelsen  och  överföringar
mellan  utbildningsnämnden  och  nämnden  för  arbete  och  lärande.  Vissa
justeringar  har  fått  göras  för  att hålla  totalbudgeten  för  2020  om  43 150  tkr.
Utöver  dessa  planeras  taxefinansierade  investeringar  inom  Vatten  och  Avlopp
för  47 300  tkr.  Det  finns  några  investeringar  som  inte  funnits  innan  som  gör  att
snittet  inte  går att använda  på  kommun1edningsförvaltningen,  det  gäller  IT
kostnaden  för  datorer  och  kopiatorer  9 250  tkr.  Det  finns  även  för  2020

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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undantaget  3 100  tkr  för  beslutsstöd  och  nytt  ekonomisystem,  dessa  pengar
kommer  fortsättningsvis  vara  strategiska  medel,  samt  250  tkr  som  ej är
utfördelade  som  i investeigsram  2020  ligger  på  kornmunstyrelsen.

För  2021  och  2022  är investeringsutrymrnet  totalt  ungeför  samma  som  för  2020
och  därmed  förslag  till  ramar.  Dessa  kan  förändras  beroende  på  totalt
ekonomiskt  utrymme,  genomförda  eller  tillkornmande  investeringar  på  samma
sätt  som  driftsbudgetar.

Förslag  till  investeringsram  2020  alla

tal  i tkr

Verkställd  budget  i

genomsnitt  per  år'

Justerad

,grundram

Grundram Ram för

strategiska

medel

Total  ram

KOMMUNSTYRELSEN 1939 9 161 1l  100 3 350 14  450
KULTUR  OCH FRITI  DSNÄMNDEN 4 031 -31 4 000 4 000
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 19  581 -81 19  500 19  500
NÄMNDEN  FöR  ARBETE  OCH URANDE 580 20 600 600
uTBI  LDNI  NGSNÄMNDEN 2 509 -9 2 500 2 500
OMSORGSNÄMNDEN 2 159 -59 2 100 2 100
Totalt 30  800 9 000 39  800 3 350 43  150
"Genomsnitt  för åren 2015-2018, hänsyn taget  till  föflyttningar  mellan nämndar

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

l.  Fastställa  förslag  till  investeringsramar  för  nämnderna.
2.  Kornmunstyrelsen  kan  fatta  kompletterande  investeringsbeslut

kopplat  till  planerade  vid  årets  slut  ej genomförda  investeringar.
3.  Kommunchefen  får  i uppdrag  att  aktualisera  investeringsdirektivet

utifrån  gällande  fönitsättningar.

Protokollet  skickas  till

Samtliga  nämnder

Kommunchef

Ekonomichef

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS  2019/146.000

Svar  på  motion  (SD)  om  återvändande  IS-terrorister

Beslutsunderlag

1.  Kornmunstyre1sensbeslut,dateratden15oktober2019

2. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 1 oktober  2019
3. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  23 september  2019.

4.  Motion  (SD)  om  återvändande  IS-terrorister

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den  22 mars  2019  föreslår  Anette  Lindström
(SD)  att kommunfullmäktige  ska  besluta  om  ett uttalande  som  i
huvuddrag  handlar  om  att den  som  deltagit  i, eller  understött,
terrorism  (till  exempel  återvändande  IS-terrorister)  inte  är välkomna
till  Alvesta  komrnun.  Motionären  föreslår  att kommunen  inte  ska
betala  ut försörjningsstöd,  hjälpa  till  med  bostad,  vuxenutbildning
eller  på amiat  sätt  bidra  med  sarnhällelig  service.  Motionären  föreslår
också  att  kornmunfullmäktige  ska uppdra  till  samtliga  nämnder  och
styrelser  att  utarbeta  direktiv  som  förhindrar  att  Alvesta  kornmuns
ekonomiska  eller  personella  resurser  tas i anspråk  för  någon  typ  av
bistånd,  insats  eller  amiat  till  återvändande  IS-terrorister  eller  andra
som  deltagit  i eller  stött  terrorism.

I tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad  den  23
september  2019,  framgår  det  att vad  gäller  försörjningsbidrag  har
alla  invånare  i Alvesta  komrnun  rätt  till  en ekonornisk  gnindtrygghet.
Enligt  socialtjänstlagen  (2001:453)  har  komrnunen  det  yttersta
ansvaret  för  att de som  bor  eller  vistas  i kornmunen  får  det stöd  och
den  hjälp  de behöver.  Ekonomiskt  bistånd  beviljas  om  behovet  inte
kan  tillgodoses  på annat  sätt. Socialtjänstlagen  (2001:453)  är en
ramlag  som  på ett övergripande  sätt  reglerar  kornmunens
skyldigheter  och  medborgarnas  rättigheter.

Det  är förvaltningen  för  arbete  och  lärande  som  har  ansvar  för
prövningen  av ekonomiskt  bistånd  och  styrs  av lagen  och  de mål  och
riktlinjer  som  beslutas  av kommunfullmäktige.  Det  finns  därmed
ingen  laglig  gnind  i att  göra  inskränkningar  i dessa  bedömningar
med  mer  än att bedömningen  grundar  sig  på  familjens  ekonomiska
förmåga  och  omständigheterna  i övrigt.

Yrkanden

l.  Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  yrkar  bifall  till  motionen  och
yrkar  bifall  till  det  yrkande  som  Alliansen  lade  i

7S-
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komrnunstyrelsen  som  innebär  att  komrnunfullmäktige  beslutar

att:

1) Alvesta  kornmun  upprättar  handlingsplan  för  mottagande  av

individer  där  det  firu'is  misstanke  av att  man  deltagit  i terrorism.

Handlingsplanen  ska gälla  för  samtliga  verksamheter  inom  Alvesta

kommun.

2) Barn  som  växer  upp  i extremistiska  miljöer  har  uppenbara  skäl

för  ornhändertagande,  med  tvång  om  det  behövs.  Om  det  finns  risk

att anta  att  barnet  växer  upp  till  radikalisering  behöver

utgångspunkten  vara  att  barnet  har  skyddsbehov,  och  motsatsen  i

annat  fall  skall  ställas  utom  tvivel.  Barnets  rätt  till  en trygg  och  god

uppväxtmi5ö  behöver sättas i första nimmet.

2.  Annette  Lindström  (SD),  Ulf  Larsson  (L),  Thomas  Johnsson

(M)  och  Björn  Tisjö  (M)  yrkar  bifall  till  motionen  och

Alliansens  tilläggsyrkande.

3. Otto  Berglund  (S),  Frida  Christensen  (S),  Thomas  Haraldsson

(C)  och  Per  Ribacke  (S)  yrkar  avslag  på  motionen  och  bifall  till

kornmunstyrelsens  förslag.

Beslutsgång

Ordföranden  konstaterar  att det  firu'is  två  förslag  till  beslut  att  ta

ställning  till;  kornmunstyrelsens  förslag  om  att avslå  motionen  samt

Alliansens  förslag  om  att bifalla  motionen  med  ett tilläggsyrkande.

Ordföranden  ställer  förslagen  mot  varandra  och  firu'ier  via

acklamation  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att  avslå  motionen  i

enlighet  med  kornmunstyrelsens  förslag  till  beshit.

Votering  begärs.

Ordföranden  informerar  om  att  en Ja-röst  är en röst  på

kommunstyrelsens  förslag.  En  Nej-röst  är en röst  på  Alliansens

bifalls-  och  tilläggsyrkande.

Efter  genomförd  votering  finner  ordföranden  med  24 Ja-röster,  1

Avstår-röst  och  24 Nej-röster  att  resultatet  blev  oavgjort.  Detta

innebär  att ordförandens  röst  blir  utslagsröst.  Ordföranden  avlade  en

Ja-röst,  vilket  innebär  att  voteringen  har  utfallit  så att

kornmunfullmäktige  beslutar  att avslå  motionen  i enlighet  med

kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att avslå  motionen  i enlighet  med

kornmun1edningsförva1tningens  yttrande.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS 2019/242.710

Svar  på  motion  (KD)  om  barnomsorgspeng

Beslutsunderlag

1.  Komrnunstyrelsens  beslut,  daterat  den 15 oktober  2019

2. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 1 oktober  2019

3. Tjänsteslaivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  20 augusti  2019.

4. Motion  (KD)  om  barnomsorgspeng

Redogörelse

I en motion  som  inkom  från  Christer  Brincner  (KD)  den  22 maj  2019

föreslås  komrnunfullmäktige  besluta  att  det  ska införas  en

barnomsorgspeng  i kommunen  som  föräldrar  kan  ansöka  om  för  att

möjliggöra  för  föräldrarna  att vara  hernma  med  sina  barn  upp  till  att

barnet  är tre  år. Barnomsorgspengen  föreslås  vara  6000  kronor  per

månad  och  ska räknas  som  en inkomst  och  vara  pensionsgnindande.

Kommun1edningsförvaltningen  konstaterar  att den  typ  av

"barnomsorgspeng"  som  omnämns  i motionen  inte  är en lagstadgad

rättighet.  I skollagen  (2010:800)  regleras  vilken  typ  av avgifter  som

kommunen  har  rätt  att  begära  från  enskilda  för  exempelvis  en

förskoleplats  samt  även  vilken  typ  av avgift  som  komrnunen  är

skyldig  att tillhandahålla  andra  kommuner  eller  privata  utförare  för

en förskoleplats.  Dessa  regler  medger  dock  inte  att  kommunen  kan

ge bidrag  till  enskilda  personer,  utan  dessa  regler  avser  enbart

verksarnheter  som  bedrivs  i enlighet  med  skollagen.

Yrkanden

1.  Christer  Brincner  (KD)  yrkar  bifall  till  motionen.

Beslutsgång

Ordföranden  konstaterar  att det  firu'is  två  förslag  till  beslut  att ta

ställning  till;  kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut  samt  Christer

Brincners  (KD)  bifallsyrkande.

Ordföranden  ställer  förslagen  mot  varandra  och  finner  via

acklamation  att  kornrnunfullmäktige  bes)utar  att avslå  motionen  i

enlighet  med  kommunstyrelsens  förslag.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att avslå  motionen  med  hänvisning  till

skollagens  regler  om  avgifter  samt  Riksdagens  beslut  om  att avslå

motsvarande  motioner  på nationell  nivå.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

19(28)



m:om'e"maunf

Kommunfullmäktige

Protokollet  skickas  till

Christer  Brincner  (KD)

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-10-29

Sida

20(28)

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



ffi:orn"maunf

Kommunfullmäktige

KF5147

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-10-29

KS  201  9/060.606

Svar  på motion  (SD)  om  att  undersöka  hur  elevers  betyg

påverkas  av  lärares  sjukfrånvaro

Beslutsunderlag

1.  Kommunstyrelsens  beslut,  daterat  den 15 oktober  2019

2.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den I oktober  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförvaltningen,  daterad

den  23 augusti  2019.

4. Motion  (SD)  om  att undersöka  hur  elevers  betyg  påverkas  av

lärares  sjukfrånvaro

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den 17  januari  2019  föreslår  Helfö  Nyd6n

(SD)  att komrnunfullmäktige  beslutar  att utreda  förutsättningarna  för

att  genomföra  en undersökning  om  huruvida  lärares  sjukfrånvaro

påverkar  elevernas  resultat  i skolan.  Motionären  hänvisar  till  att

Lärarförbundet  och  Sveriges  elevkårer  genomförde  en motsvarande

undersökning  år 2013  på nationell  nivå.  Resultatet  från  den

undersöla'iingen  visade  att  både  meritvärdet  i årskurs  9 och  andel

som  slutför  gymnasieskolan  är lägre  i de kornmuner  där  lärarna  har

hög  frånvaro.

I en tjänsteskrivelse från utbildr6ngsförvaltningen,  daterad  den  27

maj  2019,  konstateras  det att en undersökning  likt  den  som  föreslås  i

motionen  kräver  långvariga  forslaiingsinsatser  som  både  kräver  tid

och  resurser.  För  att utröna  sambandet  mellan  elevens  resultat  och

lärarens  sjukfrånvaro  krävs  bland  annat  längre  studier  av samrna

elevgnipper.  Utbildningsförvaltningen  konstaterar  också  att det  inom

forskningen  inte  finns  något  tydligt  orsakssamband  mellan  elevens

resultat  och  lärarens  sjukfrånvaro.

Utbildningsnämnden  har  yttrat  sig  i ärendet  och  beslutade  den  24

juni  2019  att anta  förvaltningens  yttrande  som  sitt  eget  och  föreslå

kornmunfiillmäktige  att avslå  motionen.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att avslå  motionen.

Protokollet  skickas  till

Gruppledare  för  Sverigedemokraterna  (SD)

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

21(28)



Kommunfullmäktige

KFg148

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-29

KS  201  9/131.730

Svar  på motion  (KD)  om  att  införa  vårdserviceteam

Beslutsunderlag

1.  Kornmunstyrelsens  beslut,  daterat  den  15 oktober  2019

2.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  l oktober  2019

3.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  16 september  2019.

4.  Motion  (KD)  om  att  införa  vårdserviceteam

Redogörelse

I en motion  från  Kristdemokraterna  föreslås  det  att  Alvesta  kornmun

inför  vårdserviceteam  som  kan  utföra  arbetsuppgifter  som  inte

kräver  någon  högre  utbildning  och  kan  avlasta  undersköterskorna

med  bland  annat  städning  av lägenheter.

Omsorgsförvaltningen  har  i en  tjänsteskrivelse  daterad  den  10  maj

2019  informerat  om  att  kommunen  redan  har  haft  en

försöksverksamhet  i enlighet  med  motionens  intentioner  avseende

servicetjänster  inom  omsorgen.  Försöksverksarnheten  pågick  från  år

2015  till  och  med  december  2018.  Under  denna  tid  genomfördes

flera  utvärderingar  och  uppföljningar  av  projektets  utfall.

Kornmunledningsförvaltningen  har  i september  2019  irföämtat

uppgifter  från  omsorgsförvaltningen  angående  innehållet  i

motionssvaret.  Omsorgsförvaltningen  meddelade  då att

omsorgsförva1tningens  ledningsgnipp  har  fattat  ett  beslut  om  att

införa  servicetjänster  på  nytt,  eftersom  förvaltningen  inte  klarar  av

att  möta  behovet  i verksarnheten  utan  dem.

Utifrån  ovan  redogörelse  bedömer  kornrnunledningsförvaltningen  att

motionens  intentioner  redan  har  införlivats  iverksamheten.

Yrkanden

1.  Cbrister  Brincner  (KD)  yrkar  bifall  till  motionen.

Beslutsgång

Ordföranden  konstaterar  att  det  finns  två  förslag  till  beslut  att  ta

ställning  till;  kommunstyrelsens  förslag  till  besLut  samt  Christer

Brincners  (KD)  bifallsyrkande.

Ordföranden  ställer  förslagen  mot  varandra  och  finner  via

acklamation  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att  besvara  motionen  i

enlighet  med  kornmunstyrelsens  förslag.

,?5'-

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

22(28)



!l:orn'e"maunf

Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI
Sammanträdesdatum

2019-10-29

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att anse motionen  som  besvarad  med

hänvisning  till  omsorgs:förva1tningens  tjänsteskrivelse.

Protokollet  skickas  till

Christer  Brincner  (KD)

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KFg149

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

20"19-10-29

KS 201  9/301  .OOO

Uppföljning  av  obesvarade  motioner

Beslutsunderlag

1.  Kommunstyrelsens  beslut,  daterat  den 15 oktober  2019

2. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den I oktober  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  24 september  2019.

Redogörelse

Enligt  kornmunfullmäktiges  arbetsordning  Fg 15 ska komtnunstyrelsen

två  gånger  per  år redovisa  de motioner  som  är obesvarade.

Redovisningen  ska göras  på  kommunfiillmäktiges  ordinarie

sammanträde  i april  och  oktober.

Kommunledningsförvaltningen har gjort en uppfö5ning av vilka
motioner  som  inte  har  besvarats  inom  sex månader.  Av

uppföljningen  framgår  det  att  det  finns  fem  motioner  som  inte  har

besvarats  inom  sex månader.  Ingen  av de obesvarade  motionerna  har

passerat  tidsfristen  för  behandling  inom  tolv  månader.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att godkänna  redovisningen  av

obesvarade  motioner.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering

"73-

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF g 150

Anmälan  av  motioner

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-29

Redogörelse

Det  har inte  inkornmit  några  motioner  till  fullmäktige  till  dagens
sarnrnanträde.

Justeringsmännens  sign

,1L7Ji

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

25(28)



m:orr»'Ve"maunf

Kommunfullmäktige

KF  g 151

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-29

Anmälan  av  interpellationer  och  frågor

Redogörelse

Det  har  inte  ställts  några  interpellationer  eller  frågor  till  dagens

samrnanträde.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF5152

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

:o-r  g-t  o-:g

Sida
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Val  av  Johnny  Lundberg  (S)  som  ersättare  för

lekmannarevisor  för  Sankt  Sigfrid  Kommunikation  AB

Redogörelse

Förtroendeuppdraget  som  ersättare  för  lekmannarevisor  för  Sankt  Sigföd

Kommunikation  AB  är vakant.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  Johnny  Lundberg  (S)  som  ersättare  för  lekmannarevisor  för

Sankt  Sigfrid  Komrnunikation  AB

Protokollet  skickas  till

Johnny  Luridberg  (S)

Frida  Christensen  (S)

Personalavdelningen

Sankt  Sigföd  Kommunikation  AB

Komrnunrevisionen

'4"=-

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-10-29

Kommunfullmäktige

KF 5153

Meddelanden

Redogörelse

Följande  meddelanden  delges  till  komrnunfullmäktige:

Sida

28(28)

*  Delårsrapport  januari-augusti  2019  för  Överförmyndarnämnden
Ostra  Kronoberg.

*  Information  från  kultur-  och  fritidsnämnden  om  utveckling  av
verksamheten  i Hanaslöv,  daterad  23 september  2019.

Beslut

Kornmunfullmäktige  noterar  informationen.

Beslutsexpediering

,7  

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktiges  sammanträde  den  29 oktober  2019
g 143 g145

Ja = Alliansens  yrkande
Nej  = Haraldssons

yrkands

Ja = KS förslag
Nej = Alliansens  yrkande

Ordinarie  ledamöter Parti Närvaro Tjänstgörande  ersättare Närvaro Ja Avståi Nej Ja Avståi Nej Ja Avståi Nej Ja Avståi Nej

1.  Per  Ribacke s 1 I I

2.  Frida  Christensen s 1 1 1

3. Sebastian  Ohlsson s 1 1 I

4.  Edina  Maslac s 1 1 1

5.  Lars-Olof  Petersson s 1 1 1

6.  Anita  Lindstedt s I I 1

7. Robert  Olesen s 1 1 1

8. Martina  Lundström s I I I

9.  Tomas  Hedevik s 1 I I

10.  Lavinia  Strömberg s 1 1 I

11.  Peter  Johansson s I I 1

12.  Sofie  Årdh s I I I

4 3. Otto  Berglund s I I 1

14.  Linda  Gustavsson s I I 1

15.  Thomas  Haraldsson c 1 I 1

16.  Cristina  Haraldsson c I I 1

17.  Helåne  Andersson c 1 I I

18.  Jonas  Engqvist c I 1 1

19.  Monica  Pihl c I I I

20.  Sven  Sunesson c 1 I I

21. Hans  Svensson v 1 I 1

22. Björn  Nilsson v Fredrik  Jakobsson 1 I 1

23. Hanna  Evelyndotter MP Robert  Öström 1 I 1

24. Thomas  Johnsson M 1 1 I



25. Claudia  Crowley

Sörensson
M 1 1

I

I

26. Björn  Tisjö M 1 1 I

27. Matz  Athley M John-Erik  Pettersson 1 I I

28. Helån  Gustavsson M 1 1 I

29.  Tomas  Öhling M 1 1 I

30. Gunilla  Gustafson M 1 1 I

31. Mikael  Johansson M I I I

32. Rune  Gustavsson M I I 1

33. Veronika  Kobak M I 1 I

34. Christer  Brincner KD I I I

35. Roxana  Sepulveda KD I I I

36. Ulf  Larsson L I I I

37. David  Kristiansson SD Jens  Arnebert I 1 I

38. Oskar  Andersson SD 1 1 I

39. Nellie  Nieminen SD I I I

40.  Anette  Lindström SD 1 1 I

41.  Yvonne  Erlandsson SD I I I

42.  Robin  Berg SD I I I

43. Ulf  Gustafsson SD I 1 I

44. Lars-Olof  Franzån AA I I I

45.  Jan-Erik  Svensson AA I I I

46. Isabel  Barindelli AA 1 1 I

47. Flor  De Maria  Ticeran  Vela AA Juan  Carlos  Moreno I I 1

48.  Anders  Sandgren AA I I I

49. Hagart  Valtersson,  ordf c I 1 I
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