
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-10-21

Plats och tid Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen kl. 18:00 - 20:30

Beslutande ledamöter Sven-Ove Johansson (S), ordförande
Maria Rantsi (M), vice ordförande
Kader Hamakarim (MP), 2:e vice ordförande
Marie Östh Karlsson (S)
Ralf Lorentzon (S)
Pernilla Övermark (S)
Tomas Angervik (S)
Raymond Carlsson (S)
Therese Aronius (S)
Karin Vedlin (S)
Patrik Karlsson (S)
Solveig Hallin (S)
Ove Dröscher (S)
Gun Kristiansson (S)
Bernt A Runberg (S)
Rasha Riad Sandén (S)
Lennart Wallensäter (S)
Jennie Rodin (MP)
My Blomgren (MP)
Annika Bjerrhede (MP)
Ulrika Frick (MP)
Rasmus Draklander (MP)
Marie Lindqvist (V)
Åke Nises (V)
Ana Maria Stuparich (V)
Anders Karlsson (KD)
Peter Berg Johnson (KD)
Rose-Marie Sjöholm (KD)
Hans Bergfelt (M)
Gabriela Nilsson (M)
Johanna Rantsi (M), §§133-135
Kajsa Hamnén (M)
Kristian Vramsten (M)
Kenneth Wallin (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Johan Ahlsell (M)
Gerhard Bengtsson (M)
Arne Woxlin (M)
Peter Librell (M), §§133-135
Elin Andersson (FP)
Margareta Krakowski (FP)
Marcus Claesson (FP), §§134-148
Delaram Esmaeili (FP)
Maria Martini (C)
Eric Nilsson (C)
Ingemar Johansson (C)
Fredrik Mellbin (SD)
Kjell-Åke Jönsson (SD)
Joel Olsson (SD)
Tobias Hellström (SD)
Christian Hansson (S) ersätter Stefan Gustafsson (S)
Estelle Hwatz (S) ersätter Elpida Georgitsi (S)
Kaj Johansson (S) ersätter Ulla-Britt Thor (S)
Safia Omar Abdi (MP) ersätter Ulla-Carin Moberg (MP)
Jerker Halling (V) ersätter Jessica Wetterling (V)
Anders Enelund (M) ersätter Carina Gustafsson (M)
Linus Hedberg (M) ersätter Merjem Maslo (M)
Isabelle Vramsten (M), §§136-148 ersätter Johanna Rantsi (M)
Ingvar Paulsson (M), §§136-148 ersätter Peter Librell (M)
Tina Höstlycke (FP) ersätter Bertil Levin (FP)
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Rune Nilsson (SD) ersätter Ilona Michalowski (SD)
Mikael Brodin (SD) ersätter Peter Bjellheim (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Shahla Alamshahi (S)
Lovisa Rambjer (S)
Roland Alkvik (S)
Anders Dahlgren (MP)
Naliya Ibrahim (MP)
André Zeidan (KD), §§133-136
Bengt Hedberg (M)
Lennart Börjesson (C)
Ulla Godin (SD)

Övriga närvarande Tannaz Ghaderi, Kommunsekreterare
Jens Holm, Förvaltningschef, §133
Annika Stedner, Förvaltningschef, §133

Utses att justera Ulrika Frick
Marcus Claesson

Justeringens plats och tid Stadshuset   2015-10-29   08:00

Paragrafer §133-148

Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Tannaz Ghaderi

Ordförande ....................................……………………………………………………….
Sven-Ove Johansson

Underskrifter

Justerande ....................................……………………………………………………….
Ulrika Frick Marcus Claesson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-10-21
Anslag sätts upp Anslag tas ner
Förvaringsplats för 
protokollet

.................................................Underskrift

Tannaz Ghaderi

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-10-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§133 Förvaltningspresentationer
§134 Meddelanden
§135 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (M) i tekniska 

nämnden och ersättare i kommunfullmäktige
§136 Framställning från Renova AB angående beslutad dotterbolagsbildning
§137 Antagande av Bostadsförsörjningsprogram för Mölndals stad 2015-2022
§138 Justering av taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet
§139 Revidering av arkivreglemente
§140 Delårsrapport per den 30 juni 2015
§141 Svar på motion (MP) om servering av vegankost i stadens verksamheter
§142 Svar på motion (MP) om att göra Mölndals stad till en fristad för förföljda 

författare
§143 Redovisning av obesvarade motioner
§144 Redovisning av uppdrag, lämnade av kommunfullmäktige till nämnder och 

styrelse
§145 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (M) i vård- och 

omsorgsnämnden
§146 Motion (M) om mer resurser till underhållet av skolans 

gemensamhetsutrymme
§147 Motion (C) om förbud av mikroplaster
§148 Motion (FP) om bredbandsuppkoppling på äldreboenden i kommunen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 133

Förvaltningspresentationer

Ärendet
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Annika Stedner informerar fullmäktige om kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhetsområden, kopplat bl.a. till kommunfullmäktiges budget och mål, reglementen och 
Vision Mölndal 2022.

Förvaltningschef Jens Holm informerar fullmäktige om utbildningsförvaltningens 
verksamhetsområden, kopplat bl.a. till kommunfullmäktiges budget och mål, reglementen och 
Vision Mölndal 2022.

Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.

Ordföranden tackar för informationen.
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§ 134

Meddelanden

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendet
1. Förvaltningsrättens dom avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 17 
december 2014, § 175, om Medfinansiering av väg E20. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet (Dnr KS 2/15).

2. Redovisning av vård- och omsorgsnämndens ej verkställda beslut andra kvartalet 2015 
(Dnr KS 333/15).
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§ 135

KS 431/15
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (M) i 
tekniska nämnden och ersättare i kommunfullmäktige

Beslut
Jan Jacobsson (M) befrias från sina uppdrag i Mölndals stad.

Leif Gyllenhök (M), Släpharvsgatan 1 C, 431 47 Mölndal väljs till ny ersättare i tekniska 
nämnden.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillskrivs för att utse en ny ersättare (M) i 
kommunfullmäktige.

Ärendet
Jan Jacobsson (M) har den 25 september 2015 begärt att bli befriad från sina uppdrag som 
ersättare i tekniska nämnden och kommunfullmäktige.

Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Jan Jacobsson (M) befrias från sina uppdrag i Mölndals stad. 

Till ny ersättare i tekniska nämnden föreslås Leif Gyllenhök (M), Släpharvsgatan 1 C, 431 47 
Mölndal.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige befriar Jan Jacobsson (M) från sina  uppdrag i 
Mölndals stad och finner att så sker.

Därefter frågar ordföranden om föreslaget namn kan väljas och finner att så sker.

Ordföranden meddelar även att länsstyrelsen i Västra Götalands län ska tillskrivas för att utse 
ny ersättare.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Länsstyrelsen, Leif Gyllenhök, Jan Jacobsson, löneenheten, 
stadshusservice, förtroendemannaregistret
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§ 136

KS 398/15
Framställning från Renova AB angående beslutad 
dotterbolagsbildning

Beslut
1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut den 20 februari 2013, § 27, och den 18 december 
2013, § 191, i de delar som avser bildandet av Renova Insamling och Logistik AB, sedermera 
benämnt Renova Miljöpartner AB.

2. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Renova Miljö AB enligt 
Bilaga 1.

3. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Renova-koncernen enligt 
Bilaga 2.

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämma att rösta för att beslut fattas i 
enlighet med punkterna 2-3 ovan.

5. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal med övriga 
delägarkommuner enligt Bilaga 3.

Ärendet
Kommunfullmäktiges tidigare beslut den 20 februari 2013, § 27, innebar bland annat att 
Renova AB skulle bilda en koncern med ett moderbolag och två dotterbolag. Moderbolag och 
ett dotterbolag är bildat sedan 1 januari 2014. Tidpunkten för bildandet av dotterbolaget 
Renova Miljöpartner AB ska enligt kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2013, § 
191, ske senast vid årsskiftet 2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i 
dotterbolaget Renova Miljö AB. 

Styrelsen i Renova AB har under våren 2015 gjort en framställan till ägarkommunernas 
kommunfullmäktige att inte behöva dela den konkurrensutsatta verksamheten i två skilda 
dotterbolag, utan fortsatt låta den konkurrensutsatta verksamheten bedrivas i ett dotterbolag 
men med två skilda affärsområden, som idag. 

Syftet med kommunfullmäktiges tidigare beslut var att nå en juridiskt hållbar 
bolagskonstruktion, ökad transparens, ökad tydlighet i gränssnittet mellan beställare och 
utförare samt bättre ekonomistyrning av direkttilldelade uppdrag. Vidare skulle verksamheten 
anpassas så att lönsamhet uppnås i respektive bolags affärsområde. 

Renova kan nu ett år efter omstruktureringen visa att respektive affärsområde särskiljs 
ekonomiskt från varandra, i motsvarande grad som om de hade bedrivits i två skilda 
dotterbolag. Ett revisionsutlåtande gör bedömningen att det finns transparent redovisning 
mellan affärsområdena Logistik och Återvinning i enlighet med bolagets fördelningsnycklar, 
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stödjande system och processer. 

Mot bakgrund av detta och att syftena ovan är på god väg att uppnås bedömer 
stadsledningsförvaltningen att Renova ABs framställan bör bifallas. Med bakgrund i 
revisionsuttalandet bedöms samma ekonomiska transparens kan uppnås genom ett 
dotterbolag. Samtliga övriga delägarkommuner har redan godkänt Renovas framställan.

Smärre justeringar i bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal föreslås som en 
konsekvens.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 september 2015.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2015, § 235.

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut den 20 februari 2013, § 27, och den 18 december 
2013, § 191, i de delar som avser bildandet av Renova Insamling och Logistik AB, sedermera 
benämnt Renova Miljöpartner AB.

2. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Renova Miljö AB enligt 
Bilaga 1.

3. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Renova-koncernen enligt 
Bilaga 2.

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämma att rösta för att beslut fattas i 
enlighet med punkterna 2-3 ovan.

5. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal med övriga 
delägarkommuner enligt Bilaga 3.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Renova AB, Göteborgs Stadshus AB, stadsledningsförvaltningen
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§ 137

KS 410/15
Antagande av Bostadsförsörjningsprogram för Mölndals stad 2015-
2022

Beslut
Bostadförsörjningsprogrammet för Mölndal stad 2015-2022 återremitteras med hänvisning till 
tilläggsyrkanden i kommunstyrelsen den 30 september 2015.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i februari 2014 uppdrag att upprätta ett 
bostadsförsörjningsprogram enligt det nya lagkravet från och med den 1 januari 2014.

I framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet har interna och externa aktörer varit 
delaktiga. Programmet utgår från målen i Vision Mölndal 2022 samt 
kommunfullmäktigemålen redovisade i budget/plan 2015-2017. Programmet har varit ute på 
remiss.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 september 2015.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 86. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2015, § 233, och föreslår att
kommunfullmäktige antar Bostadsförsörjningsprogram Mölndal stad 2015-2022 med 
ändringen:

Under uppföljning och revidering ska uppföljning, aktualisering och revidering göras 
vartannat år som varit signalen som planeringsutskottet tagit till sig. Det är viktigt då 
synpunkter lämnats om koppling mellan dokument och handlingsplan upplevs svårt att koppla 
samman, dessutom förändras vår omvärld väldigt snabbt.

Uppdraget att utreda behov och effekt av förändrade ägardirektiv för Mölndalsbostäder AB 
utgår ur programmet, då ansvaret för beredning av ägardirektiv för stadens bolag inte ligger 
på planeringsutskottet/stadsbyggnadskontoret utan på Kvarnfallet AB, såsom ägare, eller på 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslag till beslut
Marcus Claesson (FP), Delaram Esmaeili (FP) och Elin Andersson (FP), Margareta 
Krakowski (FP), Tina Höstlycke (FP) föreslår att Bostadsförsörjningsprogrammet för 
Mölndal stad 2015-2022 kompletteras med följande skrivningar:
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 att Mölndals stad på nytt ska arbeta för att teckna sociala bostadsavtal också med 
privata fastighetsägare utöver de kommunalt ägda, precis som sker i andra kommuner,

 att stadens två kommunala bostadsbolag, varav det ena ägt (endast) till 27,6 %, ska ges 
förutsättningar att färdigställa ca 60+60 lägenheter per år i Mölndal, Kållered eller 
Lindome,
 

 att stadens arbete med bostadsanpassning av nästan 500 lägenheter per år ska följas 
upp och utvärderas för att säkerställa att bästa tänkbara metoder används.

Marcus Claesson (FP) föreslår att Bostadsförsörjningsprogrammet för Mölndal stad 2015-
2022 återremitteras med hänvisning till tilläggsyrkanden i kommunstyrelsen den 30 
september 2015;

-Vi föreslår, mot bakgrund av att det förutsätts att ett bostadsförsörjningsprogram tas
fram varje mandatperiod och att de aktiviteter som föreslås genomföras sträcker sig till
enbart till 2017, att programmet avser perioden 2015-2018.

-Vi föreslår att texten på sidan 6, första stycket ändras till ”Arbetet med att ta fram
bostadsförsörjningsprogrammet har skett under 2014-2015 av stadsbyggnadsförvaltningen.

-Eftersom staden har rådighet över planprocessen föreslås att skrivningar med lydelsen
”… skapa rådighet över planeringen” tas bort.

-Vi föreslår att programmet kompletteras med en kartläggning av hur flyttkedjor skapar
ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

-Programmet kompletteras med riktlinjen att ”Mölndal också i fortsättningen ska ha
marknadsmässiga markpriser och konkurrenskraftiga taxor vid bostadsbyggande”.

-Programmet kompletteras med aktuella uppgifter om fördelningen av olika
upplåtelseformer i nuvarande bostadsbestånd.

-Programmet bör kompletteras med riktlinjer om hur exploatörers kunnande tidigt tas
tillvara i bostadsprojekt.

-Programmet kompletteras med information om de olika sökmöjligheter att finna
lägenhet som finns, t.ex. Boplats m.fl.

-Uppdraget att utreda behov och effekt av förändrade ägardirektiv för
Mölndalsbostäder AB utgår ur programmet, då ansvaret för beredning av ägardirektiv
för stadens bolag inte ligger på planeringsutskottet/stadsbyggnadskontoret utan på
Kvarnfallet AB, såsom ägare, eller på kommunstyrelsens arbetsutskott.

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-10-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Programmet kompletteras med riktlinjer som underlättar att i befintlig bebyggelse
skapa fler bostäder.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Marcus Claessons (FP) förslag kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 138

KS 408/15
Justering av taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets 
verksamhet

Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av taxan att gälla från den 1 januari 2016.

Ärendet
Nuvarande taxa gäller från den 1 januari 2015, då den ersatte en taxa med annan utformning.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår ändringar i nuvarande taxa. Förslaget innehåller dels 
ändringar för ökad tydlighet, dels ändringar av avgifterna. De flesta ändringarna innebär 
sänkta avgifter.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 2015.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 93.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2015, § 232.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av taxan att gälla från den 1 januari 2016.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Byggnadsnämnden, planeringsutskottet
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§ 139

KS 380/14
Revidering av arkivreglemente

Beslut
Arkivreglemente för Mölndal stad antas och börjar gälla från och med 1 november 2015.

Ärendet
Den pågående övergången till e-förvaltning och digitala arkiv kräver en tydlig styrning och 
samordning. Förslaget till nytt arkivreglemente innebär att arkivmyndigheten och stadsarkivet 
får större möjlighet att styra de allmänna handlingarnas hela livscykel från det att de upprättas 
eller inkommer till dess de levereras till stadsarkivet. De föreslagna ändringarna i 
arkivreglementet, som t.ex. att samtliga myndigheter ska följa centralt fattade gallringsbeslut 
för styrande och stödjande processer, ger staden ett regelverk som bättre motsvarar dagens 
behov och gör att staden får en större enhetlighet i arkivhanteringen och en bättre 
offentlighetsstruktur.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 95.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2015, § 221.

Förslag till beslut
Förslag till arkivreglemente för Mölndal stad antas och börjar gälla från och med 1 november 
2015.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen
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§ 140

KS 184/15
Delårsrapport per den 30 juni 2015

Beslut
Delårsrapporten per den 30 juni 2015 för Mölndals stad godkänns.

Ärendet
Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner minst en gång per år upprätta en 
särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten. Delårsrapporten ska omfatta en period 
av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Förutom delårsbokslut innehåller 
delårsrapporten en helårsprognos för staden per den 31 augusti 2015.

Delårsbokslutet per den 30 juni uppvisar ett positivt resultat på 88,1 mnkr, vilket är väsentlig 
förbättring jämfört med föregående år då resultatet vid halvårsskiftet stannade på 39,2 mnkr. 
Båda åren ingår dock jämförelsestörande poster och förbättringen mellan åren utfaller lite 
annorlunda för den löpande ordinarie verksamheten. Exklusive jämförelsestörande poster är 
resultatet positivt med 17,5 mnkr i år, vilket är en förbättring med 24,6 mnkr jämfört med 
2014 då delårsresultatet var negativt med -7,1 mnkr. Resultatet motsvarar 1,1 % av 
skatteintäkter och utjämning.

Vid halvårsskiftet i år hade jämförelsestörande poster i form av resultat vid försäljning 
påverkat resultatet positivt med drygt 70 mnkr, medan motsvarande positiva effekt av 
jämförelsestörande poster vid halvårsskiftet 2014, var drygt 46 mnkr. Under 2014 bestod 
jämförelsestörande poster endast av vinster vid markförsäljning, medan innehållet är betydligt 
mer komplext under 2015. Nu ingår en positiv post i form är vinst vid markförsäljning på 31,5 
mnkr. Samtidigt påverkas resultatet positivt med 22,5 mnkr genom en ny återbetalning av 
premier från AFA Försäkring samt 16,6 mnkr i positiv resultateffekt med anledning av att en 
ny kalkyl över kvarvarande kostnader för Kikåstippens avslutning visar att stadens tidigare 
avsättning på 163 mnkr inte kommer att förbrukas.

AFA Försäkring beslutade i slutet av mars att återbetala premier för år 2004. Beslutet innebär 
att cirka 5 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommuner, landsting och 
regioner samt till Svenska Kyrkan, Pacta, KFS m.fl. Tidigare har premier återbetalats för åren 
2005-2008. Detta är sista gången en återbetalning kommer att göras till kommunsektorn.

Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 54,5 mnkr eller 3,6 procent under första 
halvåret 2015 jämfört med motsvarande period 2014. Samtidigt stannar ökningen av 
verksamhetens nettokostnader för den löpande ordinarie verksamheten på 33,4 mnkr eller 2,2 
procent, vilket förklarar resultatförbättringen mellan halvåren. Här inkluderas finansnetto 
medan affärsdrivande verksamhet och effekten av jämförelsestörande poster har exkluderats.

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-10-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendets behandling
Delårsrapport per den 30 juni 2015, med prognos per 31 augusti 2015.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2015, § 234.

Revisorernas bedömning daterad den 1 oktober 2015.

Förslag till beslut
Delårsrapporten per den 30 juni 2015 för Mölndals stad godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen, revisorerna
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§ 141

KS 299/14
Svar på motion (MP) om servering av vegankost i stadens 
verksamheter

Beslut
Motionen bifalles i enlighet med serviceutskottets tjänsteskrivelsen den 20 april 2015 under 
förutsättningar att rekommenderade rutiner och riktlinjer implementeras och följs, och med 
förändringen att det även innefattar förskolan. Vegankostbeställning bör kontrolleras genom 
samma process som övrig specialkostbeställning för skolförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen.

Ärendet
Ulrika Frick (MP) och Ramon Berntsson (MP) föreslår i en motion inkommen den 13 
september 2014 att vegankost ska serveras till de som önskar det inom stadens verksamheter. 
Som bakgrund förklaras att veganism är ett levnadssätt där en person avstår från exploatering 
av djur i den mån möjligt och praktiskt. En vegan avstår därför från alla animaliska produkter. 
Motionärerna hänvisar till Livsmedelsverkets rekommendationer gällande vegankost i skolan: 
“Även om enskilda skolor inte kan tillgodose detta krav till fullo bör man ändå erbjuda 
vegankost till de elever som önskar. Detta då elever som är veganer av etiska och principiella 
skäl vanligen inte accepterar andra typer av vegetarisk kost.”

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 17 september 2014, § 105, remitterat motionen till 
kommunstyrelsen.

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2014.
Kommunstyrelsens serviceutskott har behandlat ärendet den 14 november 2014, § 23 och 
föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsens 
bakgrundsinformation. Tillstyrkandet avser inte vegankost i förskolan. Vegankostbeställning 
bör kontrolleras genom samma process som övrig specialkostbeställning för skolförvaltningen 
och utbildningsförvaltningen.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 januari 2015, § 4, och ärendet återremitteras 
till serviceutskottet där både Ulrika Fricks (MP) och Marcus Claessons (FP) förslag ska tas i 
beaktande vid ytterligare beredning av motionen. Motionen ska också skickas på remiss till 
vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden och utbildningsnämnden.

På kommunstyrelsen sammanträde den 28 januari 2015, § 4, föreslår Ulrika Frick (MP) att 
ärendet återremitteras till serviceutskottet med följande motivering: Skrivelsen gällande 
livsmedelsverkets rekommendationer i yttrandet är felaktigt. Livsmedelsverket har inga 
rekommendationer om att inte erbjuda vegansk kost till förskolor och vi vill ha ett korrekt 
faktaunderlag inför beslut.
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På kommunstyrelsen sammanträde den 28 januari 2015, § 4, föreslår Marcus Claesson (FP) 
att ärendet återremitteras till serviceutskottet för komplettering, dels med rutinerna vid 
specialkost, dels hur informationen om riskerna med vegankost till berörda elever och 
vårdnadshavare är tänkt att förmedlas, dels med vilken information som tydliggör att 
vegankost ökar risken för allvarliga bristsjukdomar och permanenta nervskador.

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2015.
Kommunstyrelsens serviceutskott har behandlat ärendet den 23 april 2015, § 8, och föreslår 
att förslaget tillstyrks i enlighet med tjänsteskrivelsen under förutsättningar att 
rekommenderade rutiner och riktlinjer implementeras och följs, och med förändringen att det 
även innefattar förskolan. Vegankostbeställning bör kontrolleras genom samma process som 
övrig specialkostbeställning för skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2015.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 12 maj 2015, § 54, och föreslår att motionen 
tillstyrks under förutsättning att rekommenderade riktlinjer implementeras och följs. Svaret 
översänds till kommunstyrelsen.

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 april 2015.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 28 maj 2015, § 56, och föreslår att 
motionssvaret godkänns samt översänder svaret till kommunstyrelsen.

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 maj 2015.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 10 juni 2015, § 58, och föreslår att motionen 
tillstyrks och att serviceförvaltningen serverar vegankost i grundskolan under förutsättning att 
vårdnadshavares vegankostbeställning kontrolleras och går igenom samma process som övrig 
specialkostbeställning och hänsyn tas till övriga punkter i tjänsteskrivelsen avseende 
hänvisning om instans för rådgörande, information om risker och ekonomi. Förskolan 
undantas eftersom livsmedelsverket inte har godkänt vegankost för förskolebarn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 juni 2015, § 68, och föreslår att 
motionen tillstyrks med hänvisning till serviceförvaltningens tjänsteskrivelse. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 augusti 2015, § 175 och föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2015, § 215 och föreslår att 
Förslaget tillstyrks i enlighet med tjänsteskrivelsen under förutsättningar att rekommenderade 
rutiner och riktlinjer implementeras och följs, och med förändringen att det även innefattar 
förskolan. Vegankostbeställning bör kontrolleras genom samma process som övrig 
specialkostbeställning för skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Förslag till beslut
My Blomgren (MP), Anders Karlsson (KD), Marie Lindqvist (V)  föreslår bifall på 
kommunstyrelsens förslag den 30 september 2015;
Förslaget tillstyrks i enlighet med tjänsteskrivelsen under förutsättningar att rekommenderade 
rutiner och riktlinjer implementeras och följs, och med förändringen att det även innefattar 
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förskolan. Vegankostbeställning bör kontrolleras genom samma process som övrig 
specialkostbeställning för skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Marcus Claesson (FP) föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, om att erbjuda vegankost som specialkost inom 
äldreomsorgen och skola, dock ej i förskola.

Kajsa Hamnén (M) och Eric Nilsson (C) föreslår bifall på Marcus Claessons (FP) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels kommunstyrelsens och dels Marcus 
Claessons (FP). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Marcus Claessons (FP) förslag.

Omröstningsresultat
Med 33 ja-röster mot 26 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. En ledamot avstår från att rösta och en ledamot saknar ersättare. 
Se omröstningsbilaga.

Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Maria Rantsi (M), Gabriela Nilsson (M), Marcus 
Ewerstrand (M), Ingvar Paulsson (M), Kristian Vramsten (M), Kenneth Wallin (M), Isabelle 
Vramsten (M), Linus Hedberg (M), Gerhard Bengtsson (M), Johan Ahlsell (M), Arne Woxlin 
(M), Anders Enelund (M), Ingemar Johansson (C), Eric Nilsson (C), Maria Martini (C), 
Marcus Claesson (FP), Delaram Esmaeili (FP), Elin Andersson (FP), Margareta Krakowski 
(FP), Tina Höstlycke (FP), Rune Nilsson (SD), Mikael Brodin (SD), Fredrik Melbin (SD) 
och Joel Olsson (SD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Expedieras till 
Skolnämnden, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, serviceutskottet
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§ 142

KS 98/14
Svar på motion (MP) om att göra Mölndals stad till en fristad för 
förföljda författare

Beslut
Motionen avslås.

Ärendet
Annika Bjerrhede (MP) och Kader Hamakarim (MP) har i en motion den 24 februari 2014 
föreslagit att Mölndals stad ska utreda möjligheterna att bli en fristadskommun för förföljda 
författare.

Kommunfullmäktige har tidigare remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden och social- 
och arbetsmarknadsnämnden för beredning. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare avstyrkt 
motionen medan social- och arbetsmarknadsnämnden har tillstyrkt den. Ett liknande beslut 
om kommunal fristad från Gävle kommun, fast gällande bildkonstnärer, överklagades under 
våren 2014 varefter en rättslig prövning pågått i förvaltningsrätten i Falun och sedermera i 
kammarrätten i Sundsvall. Därför beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 
2015, § 28, att återremittera ärendet till stadsledningsförvaltningen för bevakning av den 
pågående juridiska processen.

Som tidigare redogjorts för, menade förvaltningsrätten i Falun att ett beslut från en kommun 
att erbjuda en fristad för konstnärer (och författare) och ansöka om medlemskap i 
International Cities of Refuge Network (ICORN) var olagligt eftersom kommunen med detta 
överskred sin kommunala befogenhet. Förvaltningsrätten menade att beslutet skickade sådana 
signaler till andra stater som fick anses vara av utrikespolitisk karaktär. Utrikespolitik är en 
statlig angelägenhet – inte en kommunal.

Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten i Sundsvall som nu har kommit till en 
annan slutsats. Kammarrätten instämmer visserligen med förvaltningsrättens bedömning att 
frågan tangerar det utrikespolitiska området men menar att inslaget av utrikespolitik är så 
indirekt att beslutet inte är olagligt. Kammarrätten trycker på att beslutet förutsätter ett 
medlemskap i ICORN och att det är ICORN som sköter såväl urval som kriterier för att bli 
antagen. Kommunen kan inte fritt välja konstnär (författare) utan får välja mellan dem som 
ICORN anser lämpliga. Detta ger kommunen ett begränsat inflytande i urvalsprocessen och 
innebär att det – från kommunens sida – inte är fråga om ett direkt ställningstagande till annat 
lands förhållande. Därför är det inte en direkt fråga om utrikespolitik. En kommun som 
ansöker om medlemskap i ICORN överträder därmed inte sin kommunala befogenhet. 
Kammarrätten meddelade sin dom den 25 mars 2015 och domen vann enligt uppgift per 
telefon laga kraft i maj 2015.
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Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 26 februari 2014, § 27, remitterat motionen till kultur- och 
fritidsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden för beredning.

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 maj 2014.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 17 juni 2014, § 42, och beslutat att 
avstyrka motionen.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 april 2014.
Social- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 24 april 2014, § 57, och 
beslutat att tillstyrka motionen utifrån stadens perspektiv. Lämpligen är det kultur- och 
fritidsnämnden som bör ansvara för programmet utifrån de riktlinjer som finns framtagna av 
kulturrådet. Att social- och arbetsmarknadsnämnden skulle ansvara bedöms som olämpligt 
med hänsyn till författaren, att hon eller han, inte ska behöva ses som en socialbidragstagare 
och klient, utan som en kulturarbetare.

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 augusti 2014, med förslaget att motionen, 
som anses besvarad, avslås.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 september 2014, § 128.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 september 2014, § 179, och föreslår att 
motionen avslås med hänvisning till stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 
augusti 2014.

Kommunfullmäktige har den 19 november 2014, § 136, beslutat att återremittera ärendet till 
stadsledningsförvaltningen för ytterligare utredning.

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 mars 2015, med förslaget att motionen 
avslås.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 mars 2015, § 28 och 
återremitterade ärendet till stadsledningsförvaltningen för bevakning av de pågående juridiska 
processerna.

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2015 föreslår att 
kommunstyrelsen tillstyrker motionen.

Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen och uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att 
utreda möjligheterna för Mölndals stad att bli en fristadskommun för förföljda författare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 97, och 
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2015, § 216 och föreslår att 
motionen avslås.

Förslag till beslut
Annika Bjerrhede (MP), Ana-Maria Stuparich (V), Åke Nises (V) föreslår bifall på motionen. 
Anders Karlsson (KD), Joel Olsson (SD) föreslår bifall på kommunstyrelsens förslag att 
motionen avslås.

Beslutsgång
Ordföranden konstatera att det finns två förslag; dels kommunstyrelsens och dels Annika 
Bjerrhedes (MP) m.fl. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Annika Bjerrhede (MP) m.fl förslag.

Omröstningsresultat
Med 38 ja-röster mot 21 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. En ledamot avstår från att rösta och en ledamot saknar ersättare. 
Se omröstningsbilaga.

Reservation
Marie Östh Karlsson (S), Christian Hansson (S), Karin Vedlin (S), Solveig Hallin (S), Estelle 
Hwatz (S), Therese Aronius (S), Ove Dröscher (S), Rasha Riad Sandén (S), Tomas Angervik 
(S), Kader Hamakarim (MP), Ulrika Frick (MP), My Blomgren (MP), Safia Omar Abdi (MP), 
Annika Bjerrhede (MP), Kaj Johansson (S), Jennie Rodin (MP), Rasmus Draklander (MP), 
Jessica Wetterling (V), Åke Nises (V), Ana-Maria Stuparich (V) och Marie Lindqvist 
(V) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Expedieras till 
Kultur- och fritidsnämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden, stadsledningsförvaltningen
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§ 143

KS 118/15
Redovisning av obesvarade motioner

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 35, ska kommunstyrelsen två gånger varje år 
redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens sammanställning över obesvarade motioner, den 3 september 
2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 103.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2015, § 226.

Förslag till beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen
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§ 144

KS 134/15
Redovisning av uppdrag, lämnade av kommunfullmäktige till 
nämnder och styrelse

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendet
Kommunstyrelsen har genom godkännande av kommunstyrelsens interna kontrollplan samt 
genom uppföljning av den interna kontrollen 2015 beslutat att en redovisning av de uppdrag 
fullmäktige lämnat till nämnder och styrelse ska redovisas till fullmäktige två gånger per år.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens sammanställning över uppdragen, den 3 september 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 104.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2015, § 227.

Förslag till beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen
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§ 145

KS 459/15
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (M) i vård- 
och omsorgsnämnden

Beslut
Maria Rantsi (M) befrias från sitt uppdrag.

Göran Isacsson (M), Wättnegatan 26, 431 39 Mölndal väljs till ny ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden.

Frida Frisk (M), Krokslättsparkgata 48 B, 431 68 Mölndal väljs till ny ersättare.

Ärendet
Maria Rantsi (M) har den 19 oktober 2015 begärt att bli befriad från sitt uppdrag som ledamot 
i vård- och omsorgsnämnden.

Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Maria Rantsi (M) befrias från sitt uppdrag.

Till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden föreslås Göran Isacsson (M), Wättnegatan 26, 
431 39 Mölndal.

Till ny ersättare efter Göran Isacsson föreslås Frida Frisk (M), Krokslättsparkgata 48 B, 431 
68 Mölndal.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige befriar Maria Rantsi (M) från sitt uppdrag i vård- 
och omsorgsnämnden och finner att så sker.

Därefter frågar ordföranden om föreslagna namn kan väljas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Maria Rantsi, Göran Isacsson, Frida Frisk, löneenheten, 
stadshusservice, förtroendemannaregistret
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§ 146

KS 460/15
Motion (M) om mer resurser till underhållet av skolans 
gemensamhetsutrymme

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Marcus Ewerstrand (M) föreslår i en motion daterad den 19 oktober 2015 att

- skolförvaltningen ger lokalförsörjningen i uppdrag att utföra en fördjupad inventering utav 
det eftersatta underhållet i gemensamhetsutrymmen i skolorna och se hur standarden kan 
förbättras i samarbete med t.ex. skolledning och elevråd. Det behöver inte finnas någon 
specifikt slutdatum för inventeringen men bör lämpligen göras under nuvarande 
verksamhetsår (2015-2016) för att så tidigt som möjligt fördjupa sig om 
underhållssituationen,

- om förvaltningen efter inventering anser sig behöva ytterligare ekonomiska resurser, 
ger kommunfullmäktige ökat stöd till förvaltningen med finansiering av underhållet.

Förslag till beslut

Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till kommunstyrelsen för beredning och 
finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunsstyrelsen
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§ 147

KS 463/15
Motion (C) om förbud av mikroplaster

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Maria Martini (C) föreslår i en motion daterad den 22 oktober 2015 att

- kommunstyrelsen tar sitt miljöansvar och föreslår ett beslut om inköpsförbud av hygien- och 
rengöringsartiklar innehållande mikroplaster i stadens verksamheter,

- kommunstyrelsen upprättar en informationskampanj till stadens invånare och till anställda 
för att öka kunskapsnivån om effekten av produkter innehållande mikroplaster.

Förslag till beslut

Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till kommunstyrelsen för beredning och 
finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 148

KS 465/15
Motion (FP) om bredbandsuppkoppling på äldreboenden i 
kommunen

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Margareta Krakowski (FP) föreslår i en motion daterad den 21 oktober 2015 att

- stadens nuvarande och kommande särskilda bostäder för äldre och bostäder med särskild 
service, förses med bredbandsuppkoppling antingen via kabel eller trådlös teknik, 

- staden tar initiativ till samarbetsprojekt med t.ex. studenter eller arbetslösa ungdomar med 
goda kunskaper i internetanvändning för ömsesidiga kunskapsutbyten inom berörda 
verksamheter.

Förslag till beslut

Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om motion kan remitteras till kommunstyrelsen för beredning och finner 
att så sker.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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Annika Bjerrhede
Ulla-Britt Thor
Jennie Rodin

Rasmus Draklander
Marcus Claesson

Madini —

Delaram Esmaeili
Bertil Levin
Glenn Grimhage
Elin Andersson —

Jessica Wetterling
Ilona Michalowski
Peter Bjellheim

Kret
Alla
Alla
Alla
Alla

(5) Alla

(5) Alla

Alla
Alla

(5) Alla

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

x
x

x
x
2301 -

Voteringslista nr. 1
Mölndals stadsfullmäktiges sammanträde den 21 oktober 2015 klockan 19:56:35.

motion

- Ledamöter
Marie Osth Karlsson
Stefan Gustafsson

(MP) om servering av vegankost i stadens verksamheter

Karin vedun
Solveig Hallin

Parti

(5)

Elplda Georgitsi
Therese Aronius
Raymond Carlsson

(5)

Ja
x

Ersättare

Christian Hansson

Estelle Hwatz

Nej Avst Frånv

Lennart Wallensäter
RaIf Lorentzon
Bemt A Runberg

x
x
x

Pemilla Övermad<

x

Gun Kristiansson

______ (5) Alla
Alla —

- •j_ Alla
(5) Alla X
(5) Alla X

Ove Dröscher Alla1

Rasha Riad Sandén
Sven-Ove Johansson (ordf.)

(5) T

x
x
x
x
x

Tomas Angervik (5) Alla —

Paffik Karlsson (5) Alla X4
Johan AhIsell (M) Alla X
Carina Gustafsson J!1L Alla Anders Enelund X
Arne Woxlin (M) Alla X
Merjem Maslo (M) Alla Linus Hedberg - X
Maria Rantsl (1:evordf.) (M) Alla —- -

Ingemar Johansson (C) Alla X —

Johanna Rantsi (M) Alla lsabefle Vramsten X
Gerhard Bengtsson AUa X
Hans Bergfelt JML .SIL.
Gabriela Nilsson Q4) A11r X
Marcus Ewerstrand JML S!...
Kristian Vramsten JML .&t —
Peter Librell JML Alla Ingvar Paulsaan — X
KajsaHamnén Alla X
Kenneth Wallin JML ._&!L. —
Eric Nilsson J9_ Alla — X
Kader Hamakarim (2:e v ordf.) jM!L ._..... —

Ulrika Frick i!!L ....iS_ —

My Blomyren iEL Alla ...&. —

Ulla-Carin Moberg i4PL Alla Salta OmarAbdl X

(MP) Alla

(Mr) X
(S) Alla Kaj Johansson X

(MP) Alla
(FP) Alla
(C) Alla
(FP) Alla

x
x

(FP) 1

(FP)
(V)

Tina Höstlycke

x
x
x

(50)

x

Jerker Halling
Rune Nilsson
Mikael Brodin

x

Transport: 26
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Voteringslista nr. 2
Mölndals stadsfullmäktiges sammanträde den 21 oktober 2015 klockan 20:20:17.
12 Svar pa motion (MP) om att gora Moindals stad till en fristad for forfojjdaforfattare

Ledamöter - Parti Kret Ersättare Nej
Marie Osffi Karlsson (} Alla - —

-- X
Stefan Gustafsson (5) Alla Christian Hansson X
Kahn Vedlin Afla
Solveig Hallin Afla - — --

- X
Elpida Georgitsi Alla Estelle Hwatz -____________ X
Therese Aronlus

——

Alla X
Raymond Carlsson Alla j X
Lennart Wallensäter Alla X
Ralf Lorentzon (5) Alla X
Bemt A Runbrä

AvsttFrånv

-b1

(5) Alla x
Pemilla Övermark —_________ (5) Alla -

Ove Dröscher (5) Alla — X
Gun Kristiansson -__________ (5) Alla X —

Rasha Riad Sandén (5) Alla X
Sven-Ove Johansson {p4 —— (5) Alla X —

Tomas AngeMk — (5) Afla — X
Patnk Karlsson j)_ Alla X —

Johan Ahiseil (M) Alla X —

Carina Gustafsson —- (M) Alla Anders Enelund X —

[krWoXhfl (M) Alla —

Merjem Maslo — (M) Alla Linus Hedberg X
Maria Rantsifl:evordf.)

-— (M) Alla X
Ingemar Johansson (C) Alla X —

Johanna Rantsi (M) Alla Isabelle Vramsten X —

Gerhard Bengtsson —

—— J!1L All —

Hans Bergfelt -- —-_______ —

Gabriela Nilsson
— ML All -

— X — J -

Marcus Ewerstrand
—— —Kristian vramsten

— — - -—_____

Peter Librell Afla Ingvar Paulsson --
— X

Kajsa Hamnén (M) Alla X
Kenneth Wallin

-

Eric Nilsson — —— (C) Afla X -- ——_______

Rader Hamakarim(2:evordf.) (MP) Alla X
Ulrika Frick (MP) Alla X — -

My Blomgren (MP) Alla
- X

Ulla-Carin Moberg (MP) Alla Safia Omar Abdi - X -

Annika Bjerrhede
- (MI’) Alla X

Ulla-Britt Thor (5) Alla Kaj Johansson X
Jennie Rodin (MP) Alla — X
Rasmus Draklander (MP) Alla X

+Marcus Claesson (FP) Alla X
Maria Mardni (C) AUa X
Delaram Esmaelli j AUa X
Bertil Levin ifEL Alla Ena Höstlycke X
Glenn Grimhage (FP) Alla

hona Michalowski
Peter Bjellheim

ElIn Andersson Alla
Jessica Wetteding JYL Alla Jerker Halling ——

(SD)
(SD) Alla Rune Nilsson

Alla Mikael Brodin

x
x
x

30 18

x
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x
x

-
—— 1

21 1

Ledamöter
Fredrik Mellbin

T
Parti

Peter Berg Johnson
Rose-Marie Sjöholm

Kret Ersättare

Anders Karlsson

Transport: 30

Margareta Krakowski
Klell-Ake Jönsson

18

(SD)

(KD)

ip1
(SD)

Ja

Joel Olsson

Nej

•lJ

Avst
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
AllaToblas Hellström

Ake Nlses

x
x
x
x
x
x

(SD)

Marie Lindqvist

(V)

1

Ana Maria Stuparich (V) - Alla4
Alla

(V)

x

Alla

x

SUMMA: 38
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