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§

1

Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022

FSN-20213242
Sammanfattning
Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2022 för beslut i
funktionsstödsnämnden inklusive en bilaga över fördelning av resurser på
funktionsstödsförvaltningen.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner - efter förändringsförslag 4, 8, 9, 10, 12, 13 och 14 Nämndsbudget 2022 inklusive Bilaga 1: Fördelning av resurser.
(förändringsförslagen återfinns under rubriken "Yrkanden")
Reservationer
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 1)
Stefan Claesson (SD) och Jane Olin (SD) reserverar sig mot beslutet. (muntlig reservation)
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 2)
Yrkanden
Förändringsförslag 1
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden under ”Volym och priser externa
boendeplatser” i avsnittet ”Externa platser LSS” (innan sista meningen) ska lägga till:
Däremot ser nämnden att en långsiktig planering av hur vi i stället ska kunna möta malmöbornas behov
inom stadens gränser behöver framställas. Genom att nyttja befintligt bestånd och nybyggnation i
stimulianpassade miljöer till kombinerade verksamheter över dygn och dagar ska fler individuella behov
kunna stödjas inom befintliga resurser och mindre jordbruksmark behöva tas i anspråk.
Förändringsförslag 2
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden under ”Volymutveckling anslagsfinansierad
verksamhet” i avsnittet ”LSS-boende vuxna” (sista stycket första meningen) ska lägga till
”specifika önskemål kopplade till” så att meningen lyder:
Trots start av nya LSS-boenden samt ombyggnation och anpassning av befintliga boenden kan efterfrågan
av specifika önskemål kopplade till LSS-bostäder inte tillgodoses i önskad omfattning, samtidigt som ett
antal lägenheter står tomma.
Anselmsson (M) yrkar vidare att nämnden sist i samma stycke ska lägga till följande
mening:
Ambitionen avseende LSS-bostäder för vuxna är framgent en utökad flexibilitet av både utformning och
bedömning. Individuella bedömningar av faktiskt behov och kvalitet ska utgöra normen snarare än
sökandes kompetens i respektive insatsform.
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Förändringsförslag 3
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden under ”Volymutveckling anslagsfinansierad
verksamhet” i avsnittet ”LSS-boende barn (sist i stycket) ska lägga till:
Funktionsstödsnämndens beslut om marknadsföring av stödfamilj kopplat till korttidsvistelse bör också
kunna utökas till att främja kommunikation avseende alternativa insatser till barnboende. För de barn
som är placerade under LSS 9:8 beslut ska nämnden särskilt arbeta med att stödja familjerna och
etablering av fungerande relationer för de barn som bor under sådant beslut.
Förändringsförslag 4
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden under ”Volymutveckling anslagsfinansierad
verksamhet” i avsnittet ”Daglig verksamhet LSS” ska stryka den sista meningen i andra
stycket som lyder ”Omlokalisering av befintliga verksamheter sker ständigt för att på bästa
sätt nyttja resurserna och nya innovativa lösningar diskuteras för att möta framtida behov”
och ersätta den med:
Omlokalisering och en utökad verksamhetstid är prioriterat för att hantera nuvarande behov. En översyn
av behoven, flexibelt resurs- och lokalutnyttjande samt en särskild satsning på enskilda platser som
placeringsform är därtill nödvändigt för att möta framtidens krav inom ramen för LSS.
Förändringsförslag 5
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden under ”Sammanfattning” (sist i stycke fem som
slutar med ”analyser försätter under 2022 och inför 2023”) ska lägga till:
Detta arbete ska ej medföra en kvalitetssänkning vad gäller ansökan till insatser och/eller beviljade
insatser, ej heller försämrad arbetsmiljö för medarbetarna.
Förändringsförslag 6
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden under kommunfullmäktigemålet ”Malmö stad
ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga
anställningar”, i avsnittet ”Planeringskommentar mandatperiod” (efter första stycket) ska
lägga till:
Nämnden kommer även fokusera på att förstärka grundbemanningen vid brukarnära arbete.
Förändringsförslag 7
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden under kommunfullmäktigemålet ”Malmö stad
ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga
anställningar”, i avsnittet ”Planeringskommentar mandatperiod” (efter sista stycket) ska
lägga till:
Under 2022 avser funktionsstödsförvaltningen genomföra en utredning om möjligheten till att införa
arbetstidsförkortning med bibehållen lön vid någon av nämndens verksamheter.
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Förändringsförslag 8
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden under kommunfullmäktigemålet "Malmö stad
ska säkerställa en god kompetensförsörjning" i avsnittet ”Planeringskommentar
mandatperiod” (första stycket) ska ersätta meningen ”Det handlar bland annat om att
medarbetare, befintliga, nya och vikarier, ska ha den kunskap och det stöd de behöver för
att känna sig trygga i sitt uppdrag." med:
Det handlar bland annat om att medarbetare, befintliga, nya och vikarier, ska ha den kunskap och det
stöd de behöver för att känna sig trygga i sitt uppdrag och utvecklas i sin profession.
Förändringsförslag 9
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden under ”Volym och priser externa
boendeplatser” i avsnittet ”Särskilda boenden SoL” (efter sista stycket) ska lägga till:
Förvaltningen ska verka för att minska antalet externa placeringar SoL i så hög utsträckning som möjligt
utan att försämra kvaliteten för den enskilda brukaren.
Förändringsförslag 10
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden under ”Övriga satsningar” i avsnittet ”Hälsooch sjukvårdsorganisationen” (efter sista stycket) ska lägga till:
Förvaltningens långsiktiga mål är dock att helt avveckla användandet av extern bemanning.
Ajournering
Mötet tog en paus (ajournerades) i 15 minuter för politiska överläggningar.
Yrkanden, fortsättning
Förändringsförslag 11
Erik Hammarström (MP) yrkar på att nämnden under kommunfullmäktigemålet ”Malmö
stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning” i avsnittet ”Planeringskommentar
mandatperiod” ska ersätta meningen ”Det kan också innebära att skapa enkla vägar in i
organisationen genom exempelvis praktikplatser, introduktion och ett stärkt samarbete med
lärosäten” med:
En viktig prioritering är att skapa fler och enklare vägar in i organisationen genom att ta fram fler
praktikplatser, en mer genomgripande introduktion och fördjupat samarbete med olika lärosäten.
Förändringsförslag 12
Erik Hammarström (MP) yrkar på att nämnden under kommunfullmäktigemålet ”Fler
Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och
likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt
genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen” i avsnittet ”Planeringskommentar
mandatperiod” (i tredje stycket efter sista meningen) ska lägga till:
För många med funktionsnedsättning kan dock även digitaliseringen leda till ett ökat utanförskap.
Nämnden ska därför även arbeta för att brukarna ska bli mer självständiga i sitt användande av digitala
tjänster.
Ajournering
Mötet tog en paus (ajournerades) i 5 minuter för politiska överläggningar.
Yrkanden, fortsättning
Förändringsförslag 13
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska anta en justerad version av Anselmssons (M)
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förändringsförslag 2 genom att under ”Volym och priser externa boendeplatser” i avsnittet
”Externa platser LSS” (efter sista stycket) istället ska lägga till ”Ambitionen avseende LSSbostäder för vuxna är framgent en utökad flexibilitet av både utformning och bedömning.
Individuella bedömningar av faktiskt behov och kvalitet ska fortsätta utgöra normen."
Detta innebär att förändringsförslaget i sin helhet lyder:
Trots start av nya LSS-boenden samt ombyggnation och anpassning av befintliga boenden kan efterfrågan
av specifika önskemål kopplade till LSS-bostäder inte tillgodoses i önskad omfattning, samtidigt som ett
antal lägenheter står tomma.
samt
Ambitionen avseende LSS-bostäder för vuxna är framgent en utökad flexibilitet av både utformning och
bedömning. Individuella bedömningar av faktiskt behov och kvalitet ska fortsätta utgöra normen.
Förändringsförslag 14
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska anta en justerad version av Hammarströms
(MP) förändringsförslag 11 genom att ändra ”En viktig prioritering är att skapa fler och
enklare vägar in i organisationen genom att ta fram fler praktikplatser, en mer
genomgripande introduktion och fördjupat samarbete med olika lärosäten.” till:
En viktig prioritering är att fortsätta skapa fler och enklare vägar in i organisationen genom att ta fram
fler praktikplatser, en mer genomgripande introduktion och fördjupat samarbete med olika lärosäten.
Slutyrkanden
Bengt Persson (S) och Erik Hammarström (MP) yrkar bifall till Kursars (L) justerade
versioner av Anselmssons (M) förändringsförslag 2 (det vill säga förändringsyrkande 13)
och Kursars (L) justerade version av Hammarströms (MP) förändringsyrkande 11
(det vill säga förändringsyrkande 14).
Roko Kursar yrkar bifall Anselmssons (M) förändringsförslag 4, Gustafssons (V)
förändringsförslag 8, 9 och 10 samt till Hammarströms (MP) förändringsförslag 12.

Bengt Persson (S) och Erik Hammarström (MP) instämmer i Kursars (L) yrkande att bifalla
Anselmssons (M) förändringsförslag 4, Gustafssons (V) förändringsförslag 8, 9 och 10
samt till Hammarströms (MP) förändringsförslag 12.
Josefin Anselmsson (M) yrkar bifall till Gustafssons (V) förändringsförslag 5, 8 och 9.
Lars-Eric Nelderup (C) instämmer i Anselmssons (M) förändringsförslag (förslag 1-4) )och
Anselmssons (M) yrkande att bifalla Gustafssons (V) förändringsförslag 5, 8 och 9.
Carin Gustafsson (V) yrkar bifall till Anselmssons (M) förändringsförslag 1 och 3 samt
Hammarströms (MP) förändringsförslag 11 och 12.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut.
1. Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP) förslag att efter förändringsförslag 4,
8, 9, 10, 12, 13 och 14 godkänna Nämndsbudget 2022, inklusive bilaga.
2. Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag att efter de egna förändringsförslagen
(förslag 1-4) samt Gustafssons (V) förändringsförslag 5, 8 och 9 godkänna Nämndsbudget
2022, inklusive bilaga.
3. Gustafssons (V) förslag att efter de egna förändringsförslagen (förslag 5-10),
Anselmssons (M) förändringsförslag 1 och 3 samt Hammarströms (MP) förändringsförslag
11 och 12 godkänna Nämndsbudget 2022, inklusive bilaga.
Efter att ha tillfrågat beslutande förtroendevalda (en och en) finner ordförande att
förslagen till beslut är rätt uppfattade och att nämnden är redo att gå vidare till beslut.
Ordförande föreslår en beslutsgång där Kursars (L), Perssons (S) och Hammarström (MP)
förslag utgör huvudförslag och där de övriga två förslagen ställs mot varandra för att utse
ett motförslag. Ordförande finner att nämnden godkänner beslutsgången.
För att ta fram ett motförslag till huvudförslaget ställer ordförande Anselmssons (M) och
Nelderups (M) förslag till beslut och Gustafsssons (V) förslag till beslut mot varandra.
Röstning sker genom att beslutande förtroendevalda (en och en) redogör för sitt
ställningstagande genom att säga ”JA” om de vill rösta på Anselmssons (M) och Nelderups
(C) förslag till beslut och ”NEJ” om de vill rösta på Gustafssons (V) förslag till beslut.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden utser
Anselmsson (M) och Nelderups (C) förslag till motförslag med röstsiffrorna 6 mot 1.
(6 ledamöter avstår från att rösta)
(Röstresultat framgår av bilaga 3)
Ordförande finner att det återstår två förslag till beslut, dels Kursars (L), Perssons (S) och
Hammarströms (MP) förslag till beslut (huvudförslaget) dels Anselmssons (M) och
Nelderups (C) förslag till beslut (motförslaget). Ordförande ställer de återstående förslagen
mot varandra och röstning sker genom att beslutande förtroendevalda (en och en) redogör
för sitt ställningstagande genom att säga ”JA” om de vill rösta på Kursars (L), Perssons (S)
och Hammarströms (MP) förslag till beslut och ”NEJ” om de vill rösta på Anselmssons
(M) och Nelderups (C) förslag till beslut.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP) förslag med röstsiffrorna
6 mot 6 (1 ledamot avstår från att rösta). Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst (KL.
Kap 5 §56) och då ordförande röstat på Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms
(MP) finner ordförande att nämnden därmed godkänner Nämndsbudget 2022, inklusive
bilaga efter förändringsförslag 4, 8, 9, 10, 12, 13 och 14.
(Röstresultat framgår av bilaga 4)
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen via programmet Stratsys

Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Nämndsbudget 2022

Förslag till - Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022

Bilaga 1 - Fördelning av resurser

Beslut FSN-AU 220120 (§12) Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20220131
Ärende: Nämndsbudget Funktionsstödsnämnden 2022
FSN-2021-3242
Moderaterna och Centerpartiet hade ett antal yrkanden för att tydliggöra önskvärd
riktning i Funktionsstödsnämndens budget. Då dessa inte fick gehör valde vi att
reservera oss utifrån nedan föredragna argument,
Det första yrkandet under rubriken ”Externa platser LSS” avsåg att läggas till innan
sista meningen i det stycket och löd:
Däremot ser nämnden att en långsiktig planering av hur vi i stället ska kunna möta
malmöbornas behov inom stadens gränser behöver framställas. Genom att nyttja
befintligt bestånd och nybyggnation i stimulianpassade miljöer till kombinerade
verksamheter över dygn och dagar ska fler individuella behov kunna stödjas inom
befintliga resurser och mindre jordbruksmark behöva tas i anspråk.
Vi ansåg detta relevant för att framhäva en ambition avseende att förvalta stadens
jordbruksmark, trots möjligheten att förlägga samhällsviktiga funktioner med särskilda
behov på sådan. Då Funktionsstödsnämnden som ansvarar för den typen av
funktioner ser ökade behov av stimulianpassad miljö, och av att ta hem externa
placeringar, är det också viktigt att vi förtydligar och beaktar samtliga aspekter under
vårt politiska ansvar. Våra förslag syftar till större flexibilitet och nytänkande i
nämndens och stadens utvecklingsarbete där vi menar att vi behöver utröna om vi
kan bygga LSS-bostäder annorlunda t.ex. på höjden eller som villor samt inventera
befintliga byggnader i egen ägo, till salu eller för uthyrning uppförda i stimulianpassad
miljö. Vi menar att vi måste ha fler hållbara parametrar med oss framöver, inte bara
bygga bort med nytt och stort.
Vi hade sedan ett yrkande på sidan 31 under rubriken LSS-boende vuxna som tillägg
i sista styckets första mening efter
”..efterfrågan av” specifika önskemål kopplade till och innan ”LSS-bostäder..”.
Samt att sist efter sista stycket under rubrik, till stycket lägga:
Ambitionen avseende LSS-bostäder för vuxna är framgent en utökad flexibilitet av
både utformning och bedömning. Individuella bedömningar av faktiskt behov och
kvalitet ska utgöra normen snarare än sökandes kompetens i respektive insatsform.
I första yrkandet syftar vi till att vår kö till stor del består av individer som är anvisade
och som tackat nej till lägenheter bland annat utifrån geografi varpå det inte är
lägenheter i sig vi saknar utan att möta önskemålen från hyresgästerna. I vår mening
är det relevant till exempel inför tillsynsmyndigheter och utifrån ett
medborgarperspektiv. I det andra yrkandet syftar vi till de svar vi ibland får på
felaktiga placeringar som handlar om att LSS är en frivillig lag och att individen sökt
en specifik insats. Samma problematik har lyfts bland annat under utredningen som
avsåg stödfamilj där vi fick till oss att många anhöriga inte vet att där finns andra
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alternativ än formen boende. Vår mening och riktning med detta förtydligande är att
Funktionsstödsnämnden alltid ska föreslå bättre alternativ för individen om så finns
och att detta uppenbarligen inte sker som norm idag.
Vidare hade vi ett yrkande på sidan 31 under rubriken ”LSS-boende barn” sist i
stycket, som löd:
Funktionsstödsnämndens beslut om marknadsföring av stödfamilj kopplat till
korttidsvistelse bör också kunna utökas till att främja kommunikation avseende
alternativa insatser till barnboende. För de barn som är placerade under 9:8 beslut
ska nämnden särskilt arbeta med att stödja familjerna och etablering av fungerande
relationer för de barn som bor under sådant beslut.
Detta yrkande handlar om att det dels finns svar som beskriver att där inte finns
tillräckligt med stödfamiljer, familjehem etc., dels att vi vill lyfta fram behovet av att
informera och marknadsföra de insatser som finns så att det når och tillgängliggörs
alla malmöbor. Vi menar även att vi behöver specificera mål om att bibehålla eller
skapa goda relationer med barnens familjer för barnens yttersta möjlighet att leva
som andra. Vi är däremot medvetna om att samtliga placeringar är individuella och
att behoven ser olika ut varpå det är särskilt viktigt att det görs inom ramen för
barnens bästa. Det handlar i grunden om att göra övervägande satsningar i budgeten
inom förebyggande åtgärder för att minimera framtida behov av
barnboendeplaceringar.
Sist hade vi ett yrkande på sidan 31 under rubriken ”Daglig verksamhet LSS” som
föreslog att stryka sista meningen i andra stycket och i stället ersätta med:
Omlokalisering och en utökad verksamhetstid är prioriterat för att hantera nuvarande
behov. En översyn av behoven, flexibelt resurs- och lokalutnyttjande samt en särskild
satsning på enskilda platser som placeringsform är därtill nödvändigt för att möta
framtidens krav inom ramen för LSS.
Moderaterna och Centerpartiet har länge drivit frågan om att utnyttja våra lokaler på
ett mer ändamålsenligt sätt utifrån brukarnas behov. När vi nu ser prognosen
avseende lokalbehoven för insatsen daglig verksamhet bör vi därför också kunna
tillmötesgå fler brukares behov avseende verksamhetstid. Vi menar att vi har breda
möjligheter utifrån nuvarande organisation och inom befintligt bestånd att inventera
och prioritera varpå vi också kan möta behov snabbare samt frisätta tid och medel till
högre kvalitet. Vi tror att en sådan effektiviseringsaspekt också skulle medföra att
individens behov får starkare hållning i verkställandet. Därtill kvarhåller vi förslagen
om jobbskuggardag/vecka med syftet att öka antalet möten mellan potentiella
arbetsgivare och brukare och med det också kunskapen om varandra. Vi tror att
detta i förlängningen leder till normalisering, och på kort sikt ökat antal enskilda
placeringar. Kan vi få fler av dessa kan vi inte bara öka möjligheterna till reguljärt
arbete eller meningsfull sysselsättning för malmöbor med funktionsnedsättning utan
även frigöra platser i befintliga lokaler för snabbare verkställande daglig verksamhet.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Ursula Larsson (M) Halid Osman (C)
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Reservation

Vänsterpartiet

Funktionsstödsnämnden 220131
Ärende: 02: Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022, FSN-2021-3242
Vänsterpartiets vision är ett jämlikt, jämställt, diskrimineringsfritt och tillgängligt
Malmö som går i bräschen för att skapa ett hållbart samhälle. I Vänsterpartiets
Malmö erbjuds alla medborgare goda levnadsvillkor och alla arbetstagare trygga
arbetsvillkor. Ekonomiska medel fördelas utifrån behov. I Vänsterpartiets Malmö
kan alla människor leva, inte bara överleva.
Utifrån en antagen motion från Vänsterpartiet i Malmö kommunfullmäktige tas
numera beslut om ekonomiska ramar i nämndsbudgetar, vilket Vänsterpartiet i
funktionsstödsnämnden återkommande önskat.
Vänsterpartiet vill ta ansvar för såväl de Malmöbor som tar emot insatser enligt
LSS och de som arbetar inom funktionsstödsförvaltningen. Därför föreslogs flera
satsningar i Vänsterpartiets budget för 2022 och vid dagens sammanträde
presenterade Vänsterpartiet flera förslag för att ytterligare förbättra en redan
välskriven budget. Vänsterpartiet valde även att ställa sig bakom yrkanden från
Moderaterna och Miljöpartiet då vi såg hur dessa yrkanden även de kunde
förbättra kvaliteten i funktionsstödsnämndens verksamheter 2022.
Det glädjer Vänsterpartiet att flera av våra yrkanden på funktionsstödsnämndens
budget 2022 bifölls; att förtydliga vikten av professionsutveckling samt
avveckling av såväl externa placeringar SoL som bemanningssjuksköterskor.
Eftersom att våra övriga yrkanden rörande bland annat inriktningsarbete kring
hur översyn av ekonomi inte får påverka brukare och/eller arbetstagare negativt,
förstärkt grundbemanning och arbetstidsförkortning avslogs reserverade vi oss.
Malmö 2022-01-31
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Röstresultat
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Mötesdatum
2022-01-31

Paragraf: § 1
Ärende: Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022, FSN-2021-3242
Röstning 1: Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag (Alt. JA) mot
Gustafssons (V) förslag (Alt. NEJ) för att utse ett motförslag till huvudförslaget
Ledamot
Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Pethra Ängquist (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Jeanette Persson (SD), Ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

1

6
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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Röstresultat
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Mötesdatum
2022-01-31

Paragraf: § 1
Ärende: Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022, FSN-2021-3242
Röstning 2: Kursars (L), Perssons (S) och Hammarströms (MP) förslag (Alt. JA)
mot Anselmssons (M) och Nelderups (C) förslag (Alt. NEJ)
Ledamot
Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Pethra Ängquist (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Jeanette Persson (SD), Ersättare
Resultat

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
X
6

1

