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Kf §1 Dnr KS.2022.11

Val av justeringsledamöter

Kommunfullmäktiges beslut

Rune Tschemernjack (S) och Mårthen Backman (M) väljs att justera dagens
protokoll.
______
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Kf §2 Dnr KS.2022.1

Information och föredragningar 2022

· Kultur- och fritidsnämndens ordförande Patrik Renfors informerar om
nämndens samt om kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet.

· Kommunchef Johan Persson informerar om kommunens arbete med
anledning av den pågående konflikten i Ukraina.

______
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Kf §3 Dnr KS.2022.5

Information från kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:

- Det personliga ansvaret enligt informationsbroschyren Om krisen eller kriget
kommer.

- Tv-programmet The Apprentice, om entreprenörer i Oxelösund.

- Invigning av nyrenoverade lokaler på Ramdalsskolan.

- Invigning av nyrenoverade lokaler samt ny avdelning på Stenviks förskola.

- Deltagande på näringslivsdagen.

- Deltagande på Framtidsdagen.

- Oxelösund kommuns placering i Djurens rätts rankning av djurvänliga kommuner.

______
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Utdragsbestyrkande

Kf §4 Dnr KS.2018.160

Avsägelser och val till kommunfullmäktige, nämnder och styrelser

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige
Jannike Zetterman (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden
Christine Bennevall (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.

Elias Almqvist (KD) väljs till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Ingemar Urborn (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.

Olle Backman (M) väljs till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Andreas Schultes (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.

Ingemar Urborn (M) väljs till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Bengt Björkhage (M) entledigas från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden

Tapio Helminen (M) väljs till ny 2:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden

Tapio Helminen (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden

Bengt Björkhage (M) väljs till ny ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Pontus Linder (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden

Nicola Jovic (SD) väljs till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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Utbildningsnämnden
Ulla Hulkko (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

Gun Holmsten (SD) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.

Jannike Zetterman(SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden.

Ulla Hulkko (SD) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden.

Anna Charlotte Larsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden
Emil Carlsson (V) entledigas från sitt uppdrag som 1:e vice ordförande i vård- och
omsorgsnämnden.

Patrik Renfors (V) väljs till ny 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Oxelö Energi AB
Emil Carlsson (V) entledigas från sitt uppdrag som vice ordförande i styrelsen för
Oxelö Energi AB.

Mats Wahlstam (V) väljs till ny vice ordförande i styrelsen för Oxelö Energi AB.

Robert Söderström (V) väljs till suppleant i styrelsen för Oxelö Energi AB.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Emil Carlsson (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård.

Patrik Renfors (V) väljs till ny ersättare i nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård.

Överförmyndarnämnden
Torbritt Bökman (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i överförmyndar-
nämnden.

Urpo Koivula (M) väljs till ny ersättare i överförmyndarnämnden.

______

Beslut till:

Kansli (för åtgärd)

Entledigade och valda (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Kf §5 Dnr KS.2021.160

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet

Kommunfullmäktiges beslut

1. Tillstyrka förslaget att cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra
debiteringsformen försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.

2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:

a) Ny cykel – 5 000 kr

b) Begagnad cykel – 2 500 kr

c) Redan förskriven cykel – 2 500 kr

3. Beslutet träder i kraft 1 april 2022.

Sammanfattning
Hjälpmedelscentralen inom Region Sörmland ska tillgodose behov av hjälpmedel
för personer i länet med funktionsvariationer.

Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade samhällsbetalda hjälpmedel som kan
tillhandahållas på olika sätt; som hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel.
Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med
synnedsättning, tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel
innebär att patienten hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för
reparationer, leveranser och förvaring. I samband med uthyrningen informeras
patienten om regler, ansvar och förutsättningar för lånet.

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en
avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Cyklar föreslås nu istället
övergå till att tillhöra debiteringsformen försäljningshjälpmedel där patienten äger
och övertar hela ansvaret för sin cykel. Det innebär att när kriterierna för att
förskrivas en cykel är uppfyllda erbjuds patienten att betala en subventionerad
summa på 5 000 kr för en ny cykel eller
2 500 kr för en begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats övergår ägandet
till patienten. Kommunen betalar resterande belopp för ianspråktagen cykel.
Kommunen upphör därmed det tidigare förfarandet att betala hyra för cyklar
månadsvis.

För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett
försäljningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av
förskrivna cyklar blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Den subventionerade summan som betalas av patienten blir densamma för alla
vuxna som får en cykel förskriven. Förslaget att ändra debiteringsformen från
hyreshjälpmedel till försäljning föreslås gälla för vuxna. Barn med förskriven cykel
får under året de fyller 19 år ett erbjudande om att köpa sin cykel för
2 500 kr, inklusive moms, alternativt återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen
senast 1 januari det år hen fyller 20 år.

Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar föreslås debiteras inom ramen för
taxan för försäljningshjälpmedel enligt följande:

Ny cykel – 5000 kr
Begagnad cykel – 2500 kr
Redan förskrivna cyklar – 2500 kr

Enligt Region Sörmlands beräkningar, förväntas inte den förändrade
debiteringsformen innebära en ökad kostnad för cyklar i denna kategori. Behovet
av lageryta och intern hantering bedöms minska.

Beslutsunderlag

Protokoll 2022-01-26 - Ks § 15

Tjänsteskrivelse Ks - Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens
verksamhet

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

1. Tillstyrka förslaget att cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra
debiteringsformen försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.

2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:

d) Ny cykel – 5 000 kr

e) Begagnad cykel – 2 500 kr

f)Redan förskriven cykel – 2 500 kr

3. Beslutet träder i kraft 1 april 2022.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (För åtgärd)
Region Sörmland/Hjälpmedelscentralen (För åtgärd)
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Utdragsbestyrkande

Kf §6 Dnr KS.2022.13

Anslag för förändring av hyror och kapitalkostnader

Kommunfullmäktiges beslut

1. Driftanslagen till nämnderna ändras enligt följande

Kommunstyrelsen - 459 tkr
Utbildningsnämnden 16 511 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 4 167 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1 429 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 961 tkr

2. Anslagsökningen på 22 609 tkr finansieras via anslagna medel hos
finansförvaltningen

Sammanfattning

Budgeten för ökade kapitaltjänstkostnader finns anslagna hos finansförvaltningen i
Mål och budget 2022. Enligt budgetreglerna ska sedan kapitaltjänstkostnader som
uppkommer utifrån de investeringar som blivit genomförda överföras till respektive
nämnds driftbudget kommande år. Genom att interna hyror höjs så fördelas kostnader
för fastighetsinvesteringarna ut till respektive verksamhetsnämnd.

Anslagsökningen finansieras via centralt anslagna medel hos finansförvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse tilläggsanslag för höjda hyror och höjda kapitalkostnader 2022

Protokoll 2022-03-16 - Ks § 37

Tjänsteskrivelse tilläggsanslag för höjda hyror och höjda kapitalkostnader 2022

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

1. Driftanslagen till nämnderna ändras enligt följande

Kommunstyrelsen - 459 tkr
Utbildningsnämnden 16 511 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 4 167 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1 429 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 961 tkr

2. Anslagsökningen på 22 609 tkr finansieras via anslagna medel hos
finansförvaltningen
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Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande frågan om kommunstyrelsens förslag och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget

______

Beslut till:

Fastighetsekonom (för kännedom)

Controller (för åtgärd)

Ekonomichef (FK)

Verksamhetsekonom UN (för kännedom)

Verksamhetsekonom VON (för åtgärd)

Verksamhetsekonom MSN (för åtgärd)

Verksamhetsekonom KFN (för åtgärd)
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Utdragsbestyrkande

Kf §7 Dnr KS.2021.130

Oxelösunds kommuns årsredovisning 2021

Kommunfullmäktiges beslut

1. Årsredovisningen fastställs

2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2021, omfattande 112 930 tkr,
överförs i form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2022,
och tilldelas:

Kommunstyrelsen 86 854 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 4 781 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 14 313 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 132 tkr
Investeringsreserven 2022 6 850 tkr

3. Godkänner att 15,0 mkr avsätts till Resultatutjämningsreserven

4. Av 2021 års resultat görs öronmärkningar på totalt 11 525 tkr enligt följande;

Arbetsskor till medarbetare som arbetar med förskole- och fritidsbarn,
- äldre och funktionshindrade enligt prioritering av nämnd

600 tkr

Lönebonus med anledning av medarbetarnas arbete med covid -19 4 300

Julgåva utökas till 500 kr per medarbetare 300

Lovaktivitet för ungdomar 500

Fortsatt HBTQ-certifiering av verksamhet 50

Sommarlovskort för ungdomar 10-19 år under sommarlovet (juni till
aug) 2022

425

Försöksverksamhet med avgiftsfri kollektivtrafik (lågpriskort) för äldre
(65+) sep-dec 2022

1 350

Sanering av Stenvikshamnen inför omvandlingen av området till
besöksområde

4 000
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Sammanfattning

I årsredovisningen för Oxelösunds kommunkoncern redovisas måluppföljning och
ekonomisk redovisning 2021.

Kommunfullmäktige angav 6 koncernmål vilka har följts upp i årsredovisningen. Dessa är:

· Trygg och säker uppväxt

· God folkhälsa

· Trygg och värdig ålderdom

· Attraktiv bostadsort

· Hållbar utveckling

· Mod och framtidstro

Måluppfyllelsen av de sex kommunmålen bedöms enligt följande:

75 – 100 % mycket god måluppfyllelse
50 – 74 % god måluppfyllelse
25 – 49 % relativt låg måluppfyllelse
0 – 24 % låg måluppfyllelse

Totalt antal fastställda mål eller mått 2021 från KF och nämnder uppgick till 118 mål
vilket är en minskning med 11% jämfört med målen föregående år (133). Av dessa
118 mål/mått avser 31 mål enbart KF-mål/mått (26%) och 87 nämndmål (78%). 11
(9%) av de fastställda målen/måtten har inte kunnat följas upp vilket är samma nivå
som 2020. Orsaken till detta står bl.a. att finna i pandemin och nationella beslut tagna
med anledning av pandemin. Den totala måluppfyllelse av alla mätta mål/mått från KF
och nämnder (107 stycken) uppgår till 53% vilket är tre procentenheter bättre än
2020. Sammantagen bedömning av måluppfyllelse når nivån God måluppfyllelse.

Måluppfyllelse för de mätta KF-målen har ökat till 61% i jämförelse med 2020 då
medeltal för måluppfyllelse låg på 41% vilket förstärker en positiv trend över de
senaste tre åren. De sammanslagna mätta KF- och nämndmålen har också ökat till
54% jämfört med 49% föregående år.

Koncernmål med högst andel sammantagen (KF och nämndmål/mått) måluppfyllelse
har ”Mod och framtidstro” och ”God folkhälsa”(65%). Lägst andel sammantagen
måluppfyllelse finns inom koncernmål ”Attraktiv bostadsort” (36%) följt av ”Hållbar
utveckling” (47%).

Sett över en treårsperiod finns ingen tydlig trend för sammantagna resultat-
förbättringar eftersom graden av måluppfyllelse varierar mellan åren. Jämfört med
föregående år finns det resultatförbättringar i koncernmål ”Mod och framtidstro”,
”God folkhälsa”, ”Trygg och värdig ålderdom”. Genomsnittlig måluppfyllelse för
samtliga koncernmål har också ökat jämfört med 2020.

Hälften av de 6 koncernmålen kopplat till KF´s mätbara mål bedöms ha en Mycket
god måluppfyllelse, nämligen ”Mod och framtidstro”, ”God folkhälsa” samt ”Attraktiv
bostadsort”. Resultaten för övriga koncernmål varierar från God måluppfyllelse till
Låg måluppfyllelse där det sistnämnda gäller ”Trygg och värdig ålderdom”.

Koncernens resultat uppgår till 88,4 mkr (87,7 mkr).
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Kommunens bokförda resultat uppgår till 45,2 mkr (43,7 mkr), 32,6 mkr bättre än
budget. Nämndernas budgetöverskott är 15,7 mkr. Intäkter från skatter och
statsbidrag blev
18,2 mkr högre än budget. Avskrivningskostnader blev 5,1 mkr lägre än budgeterat
och Finansnettot visar en positiv budgetavvikelse på 2,0 mkr.

Investeringsbudgeten uppgick till 319,1 mkr och utgifterna till 195,8 mkr och berör ca
80 st projekt. Några av årets stora investeringar är:

Oxelöskolan 62,3 mkr
Planerat underhåll 7,2 mkr
Ramdalsskolan 34,6 mkr
Kommunhuset 9,3 mkr
Ny- till byggnation äldreboende etapp 1 35,3 mkr

I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta
ställning till de äskanden om tilläggsbudgetering av ej förbrukade medel från 2021
som nämnderna önskar föra över som förstärkt investeringsutrymme till 2022.

Av dessa ej förbrukade medel, 123,3 mkr, föreslås 106,1 mkr budgeteras för att
avsluta de olika pågående projekt. Dessutom föreslås 6,8 mkr tillföras
investeringsreserven 2022 för att kunna finansiera nya behov som framkommer
under 2022.

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att reservera medel till en
resultatutjämningsreserv (RUR), och därmed under vissa förutsättningar föra medel
mellan olika år. Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt
goda tider, då skatteintäkterna ökar ordentligt, för att sedan användas för att täcka
hela eller delar av underskott under svagare tider. Kommunen har 85,0 mkr avsatta i
RUR sedan tidigare och en ytterligare avsättning på 15,0 mkr görs 2021, som nu blir
totalt 100,0 mkr.

Beslutsunderlag

Ks protokoll 2022-03-16, §

Protokoll 2022-03-16 - Ks § 36

Tjänsteskrivelse Ks - Oxelösunds kommuns årsredovisning 2021

Årsredovisning 2021 - 220316 till KF.pdf

Förslag TB investeringar årsbokslut.pdf

Granskning av årsredovisning 2021 Oxelösund, EY.pdf

Revisionsberättelse för 2021.pdf

Revisorernas redogörelse 2021.pdf

Granskningsrapport för 2021, OXEN.pdf

Granskningsrapport för 2021, KBAB.pdf

Granskningsrapport för 2021, FÖRAB.pdf

Tjänsteskrivelse Ks - Oxelösunds kommuns årsredovisning 2021

Förslag TB investeringar årsbokslut.pdf

Årsredovisning 2021 - 220308 till KS.pdf
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Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Kommunrevisorerna Eva Asthage och Majvor Lundberg föredrar
Revisionsberättelse 2021 samt Kommunrevisionens redogörelse för 2021.

Kommunstyrelsens förslag

1. Årsredovisningen fastställs

2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2021, omfattande 112 930 tkr,
överförs i form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2022,
och tilldelas:

Kommunstyrelsen 86 854 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 4 781 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 14 313 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 132 tkr
Investeringsreserven 2022 6 850 tkr

3. Godkänner att 15,0 mkr avsätts till Resultatutjämningsreserven

4. Av 2021 års resultat görs öronmärkningar på totalt 11 525 tkr enligt följande;

Arbetsskor till medarbetare som arbetar med förskole- och fritidsbarn, -
äldre och funktionshindrade enligt prioritering av nämnd

600 tkr

Lönebonus med anledning av medarbetarnas arbete med covid -19 4 300

Julgåva utökas till 500 kr per medarbetare 300

Lovaktivitet för ungdomar 500

Fortsatt HBTQ-certifiering av verksamhet 50

Sommarlovskort för ungdomar 10-19 år under sommarlovet (juni till aug)
2022

425

Försöksverksamhet med avgiftsfri kollektivtrafik (lågpriskort) för äldre
(65+) sep-dec 2022

1 350

Sanering av Stenvikshamnen inför omvandlingen av området till
besöksområde

4 000

Förslag

Catharina Fredriksson (S), Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Tommy Karlsson (S)
samt Jan-Eric Eriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Göran Bernhardsson (KD) yrkar avslag på punkt 2 i kommunstyrelsens förslag

Björn Johansson (MP) yrkar att 300 tkr av det positiva resultatet 2021 läggs på
kulturskolan för att kunna ta bort avgifter för elever. Samt att minska avsättning till
resultatutjämningsreserven med motsvarande belopp.

Catharina Fredriksson (S) yrkar avslag till Björn Johanssons yrkande.

Catharina Fredriksson (S) yrkar avslag till Göran Bernhardssons förslag.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

1. Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag 1 och konstaterar att
fullmäktige beslutar enligt förslaget.

2. Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag 2 mot Göran Bernhardssons
yrkande och konstaterar att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

3. Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag 3 mot Björn Johanssons yrkande
och konstaterar att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 3.

Votering

Votering begärs och genomförs med svarsalternativen Ja - för kommunstyrelsens
förslag 3. Nej - för Björn Johanssons yrkande

Voteringen sammanräknas till 30 röster för kommunstyrelsens förslag 3 och en (1)
röst för Björn Johanssons yrkande.

Ordförande konstaterar att fullmäktige därmed beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag 3.

4. Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag 4 och konstaterar att
fullmäktige beslutar enligt förslaget.

Reservation

Göran Bernhardsson (KD) reserverar sig mot beslutets punkt 2 enligt bilaga,
nedan.

______

Beslut till:
Revisorerna (för åtgärd)

Ekonomichef (för kännedom)

Förvaltningschefer (för kännedom)

Kommunstrateg (för kännedom)

Personalchef (för kännedom)

Controller (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Bilaga till protokollets ärende Oxelösunds kommuns årsredovisning 2021

Reservation

Jag reserverar mig mot Kommunfullmäktiges beslut i ärende, KS 2021.130,
”Tilläggsbudgetering av ej färdigställda investeringar från 2021 till 2022”

Vi står i en fortsatt expansiv investeringsfas och det ställer stora krav på
anpassning och PRIORITERING av våra allt knappare resurser och inför ökade
lånebehov.

Kommunen har återigen, slentrianmässigt och utan större behovsanalys, beslutat
att tilläggsbudgetera ”ej använda investeringsmedel” från ett år till nästa.
Vår erfarenhet borde tala sitt tydliga språk. Vi borde veta bättre!

Med stor sannolikhet hinner eller kan kommunen inte heller under 2022 använda
dessa medel. Bl.a. långa tillståndsprocesser och tidsfördröjningar i upphandling
och byggfas hos våra entreprenörer orsakar förseningar och gör att det ställs
orimliga förväntningar. Vi blir återigen tvungna att konstatera att våra drömmar
och planer, vår budget och vårt genomförande, inte går hand i hand.

En återblick visar det orimliga i fullmäktiges beslut.
Kommunen får mera investeringsmedel kvar än vad man tilläggsbudgeterade.

Under fyra av de fem senaste åren har återstående budgetmedel t.o.m. varit
större än tilläggsbudgeten. Förbrukningen de fem senaste åren har endast varit
43 % av totalbudgeten. Resterande, ej förbrukade medel har alltså varit 57 %.
Över hälften av totalbudgeten!
Summan av tilläggsbudgeteringarna är 678 miljoner kr.
Ej förbrukade medel var större, hela 850 miljoner kr.
Varför då tilläggsbudgetera, när redan en avräkning mot grundbudgeten medfört
ett överskott?

Det visar att lejonparten av tilläggsbudgeten varit orimlig och helt onödig. Det
orsakar frustration när budgetdifferenser och restbelopp växer vid varje
uppföljning under året.

Jag anser att tilläggsbudgetering av ej färdigställda investeringar bör i mycket
högre grad beredas och analyseras för att komma närmare ett verkligt behov.

Lär av historien!

Oxelösund 2021-03-30

Göran Bernhardsson
Kristdemokraterna
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Kf §8 Dnr KS.2022.33

Ändrat personalomkostnadspålägg 2022

Kommunfullmäktiges beslut

1. Godkänna ändring för beräkning av PO-pålägg från 40,15% till 39,25%

2. Godkänna omfördelning av budgetramen på sammanlagt 3 458 tkr från
nämndernas budget till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter för lägre
kostnader för PO-pålägg, enligt följande tabell:

Kommunstyrelsen 369 tkr

Utbildningsnämnden 1 406 tkr

Vård- och omsorgsnämnden 1 543 tkr

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 65 tkr

Kultur- och fritidsnämnden 75 tkr

Sammanfattning

Oxelösunds kommun följer SKR:s rekommendation för beräkning av PO-pålägg. I
mål- och budget 2022–2024 har nämnderna tilldelats budget för
personalomkostnader beräknat på ett PO-pålägg på 40,15%. Efter att mål- och
budget har antagits av kommunfullmäktige har SKR beslutat om ett förändrat PO-
pålägg från 40,15% till 39,25%. Huvudanledningen är ökningen av
inkomstbasbeloppet för år 2022 i jämförelse med prognos, vilket medför att
kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen blir lägre än tidigare
bedömningar.

Omfördelning av budgetramen på sammanlagt 3 458 tkr föreslås omfördelas till
kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter. Om förslaget beslutas innehåller
Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter 7 507 tkr (ursprunglig summa
4 049 tkr + 3 458 tkr).

Beslutsunderlag

Protokoll 2022-03-16 - Ks § 38

Tjänsteskrivelse Ks Ändrat PO pålägg för 2022

Tjänsteskrivelse Ks Ändrat PO pålägg för 2022
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

1. Godkänna ändring för beräkning av PO-pålägg från 40,15% till 39,25%

2. Godkänna omfördelning av budgetramen på sammanlagt 3 458 tkr från
nämndernas budget till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter för lägre
kostnader för PO-pålägg, enligt följande tabell:

Kommunstyrelsen 369 tkr

Utbildningsnämnden 1 406 tkr

Vård- och omsorgsnämnden 1 543 tkr

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 65 tkr

Kultur- och fritidsnämnden 75 tkr

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige
beslutar enligt förslaget.

______

Beslut till:

Controller (för åtgärd)

Verksamhetsekonomer UN, VON, MSN, KFN (för åtgärd)

Ekonomichef (för kännedom)

Personalchef (för kännedom)

Verksamhetschefer UN, VON, MSN, KFN (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Kf §9 Dnr KS.2021.156

Revidering av Föreskrifter om avfallshanteringen för Nyköpings
och Oxelösunds kommuner

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta reviderade Föreskrifter om avfallshantering för Nyköpings och Oxelösunds
kommuner enligt bilaga daterad 2021-11-11.

2. Föreskrifterna gäller från och med 2022-04-01.

3. Kommunchefen ges i uppdrag att följa upp Renhållningsordningen per januari
2023.

Sammanfattning

Med anledning av ny lagstiftning behöver Nyköpings och Oxelösunds kommuner
revidera Föreskrifter om avfallshanteringen. Föreskrifterna ska vara aktuella och
revideras vid behov. Dessutom är kommunerna skyldiga enligt bestämmelser i
avfallsförordningen att vart fjärde år följa upp och vid behov revidera
Renhållningsordningen.

Enligt bestämmelser i miljöbalken ska det för varje kommun finnas en
renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska
innehålla en avfallsplan och kommunala föreskrifter för avfallshantering.
Föreskrifterna ska vara aktuella och uppgifterna i avfallsplanen ska enligt
bestämmelser i avfallsförordningen ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid
behov.

Med kommunalt avfall avses avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från
andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.

Ny avfallslagstiftning från augusti 2020 innebär att det finns behov av att revidera
de kommunala föreskrifterna för avfallshantering. Ändringarna handlade bland
annat om att uttrycket hushållsavfall inte längre används samt att det kommunala
avfallsansvaret enligt miljöbalken reviderats.

Det finns även behov av uppföljning och eventuell revidering av
renhållningsordningen (inklusive avfallsplan med tillhörande föreskrifter) eftersom
befintlig renhållningsordning fastställdes av kommunfullmäktige i Nyköpings och
Oxelösunds kommuner i oktober 2017.

Beslutsunderlag

Protokoll 2021-12-15 - Ks § 198

Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av Föreskrifter om avfallshanteringen för Nyköpings och
Oxelösunds kommuner

Förslag, reviderade föreskrifter om avfallshantering för Nyköpings och Oxelösunds
kommuner.pdf
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

1. Anta reviderade Föreskrifter om avfallshantering för Nyköpings och Oxelösunds
kommuner enligt bilaga daterad 2021-11-11.

2. Föreskrifterna gäller från och med 2022-04-01.

3. Kommunchefen ges i uppdrag att följa upp Renhållningsordningen per januari
2023.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige
beslutar enligt förslaget.

______
Beslut till:
Kansliet (för åtgärd)
Nyköpings kommun (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Kf §10 Dnr KS.2022.19

Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Anta reviderat reglemente för gemensamma patientnämnden enligt bilaga
”Föreslagen revidering – Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands
län”.

Sammanfattning

Region Sörmlands gemensamma patientnämnd (med medlemmarna Region
Sörmland, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs,
Trosa och Vingåkers kommuner) föreslår en revidering av det egna reglementet för
att möjliggöra sammanträden på distans. Region Sörmlands kommuner behöver
fatta likalydande beslut om att revidera förändringar i patientnämndens reglemente
för att revideringen ska börja gälla.

Beslutsunderlag

Protokoll 2022-01-26 - Ks § 16

Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden –
deltagande på distans

Protokollsutdrag regionfullmäktige 2021-04-27 § 14 Digitala sammanträden i fullmäktige
styrelsen och nämnder

Föreslagen revidering Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

Anta reviderat reglemente för gemensamma patientnämnden enligt bilaga
”Föreslagen revidering – Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands
län”.

Beslutsgång

Ordförande frågan om kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige
beslutar enligt förslaget.

______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen/kansli (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Kf §11 Dnr KS.2020.131

Fördelning bidrag sjuklön

Kommunfullmäktiges beslut

Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och
respektive nämnd för perioden augusti-september fastställs.

Sammanfattning

Under början av pandemin beslutade regeringen att kommuner skulle erhålla
ersättning för sina sjuklönekostnader. Under 2020 ersattes sjuklönekostnaden i
varierande grad från och med april månad och resten av året. Under 2021 har
regeringen fattat beslut om sjuklönekostnader som överstiger det normala förlängs
till och med 30 september 2021.

Nedan ges förslag till fördelning av ersättningen för sjuklön för perioden augusti-
september 2021.
Kommunstyrelsen 41 tkr
Utbildningsnämnden 574 tkr
Vård- och Omsorgsnämnden: 841 tkr
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2 tkr
Kultur och fritidsnämnden 1 tkr

Beslutsunderlag

Protokoll 2021-12-15 - Ks § 199

Tjänsteskrivelse Ks - Fördelning bidrag sjuklön augusti-september 2021

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och
respektive nämnd för perioden augusti-september fastställs.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige
beslutar enligt förslaget.

______

Beslut till:
Controller (för åtgärd)
Förvaltningschefer UF, ÄF, SOF, MSF, KFF, KSF (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Kf §12 Dnr KS.2021.142

Kommunens styrdokument 2021

Kommunfullmäktiges beslut

1. Redovisningen godkänns.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att översyn genomförs och
att revidering sker av de styrdokument där ett sådant behov har angetts.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2012 och 2013 riktlinjer för kommunens
styrdokument (KF 2012 § 23, KF 2013 § 49). I samband med beslutet 2012 fick
kommunstyrelsen i uppdrag att en gång per år redovisa aktuella styrdokument
till kommunfullmäktige.

Vid redovisning av kommunens styrdokument 2020 konstaterades att ett flertal
dokument var i behov av översyn och/eller revidering. Kommunchefen fick
därför i uppdrag att säkerställa att detta genomförs (KF 2021-03-17, § 28).

I samband med kommunstyrelseförvaltningens inventering av kommunens
styrdokument 2021 framkommer att översyn och/eller revidering endast har
genomförts för ett fåtal dokument där behov tidigare konstaterats. Den
belastning som hanteringen av covidpandemin medförts samt
organisationsförändringar, med flera ny förvaltningschefer, bedöms delvis vara
orsaker detta.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över kommunens
styrdokument 2021. Totalt 153 styrdokument redovisas, varav 17 dokument är
fastställda av förvaltnings- eller kommunchef och resterande av
kommunfullmäktige eller politisk nämnd/ styrelse. Ett flertal styrdokument
bedöms fortfarande vara i behov av översyn och eventuell revidering.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns samt att
kommunstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt, ges i uppdrag att
säkerställa att översyn och eventuell revidering genomförs

Beslutsunderlag

Protokoll 2022-01-26 - Ks § 18

Tjänsteskrivelse Ks - Kommunens styrdokument 2021

Bilaga - förteckning styrdokument 2021
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

1. Redovisningen godkänns.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att översyn genomförs och
att revidering sker av de styrdokument där ett sådant behov har angetts.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige
beslutar enligt förslaget.

______

Beslut till:

Kanslichef (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Kf §13 Dnr KS.2021.116

Avgifter för kulturskolan 2022

Kommunfullmäktiges beslut

1. Informationen godkänns.

2. Föreslagna avgifter för kulturskolan 2022 fastställs.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-10, § 104, merparten av föreslagna taxor och
avgifter för utbildningsnämndens verksamhet 2022.

Kommunfullmäktige valde också att återremittera den del av ärendet som berörde
avgifter för kulturskolan för att få ytterligare information om kostnader.

Utbildningsförvaltningen har lämnat en information med kommentarer över
kulturskolans intäkter och utgifter.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att informationen godkänns samt att avgifter
2022 för kulturskolan fastställs enligt tidigare framskrivet förslag.

Beslutsunderlag

Protokoll 2022-03-16 - Ks § 39

Tjänsteskrivelse Ksf 2022-02-23

Underlag från UF 2022-02-23.docx

Bilaga 2022-03-16, Protokoll från utbildningsnämnden 2021-04-26, § 18.pdf

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

1. Informationen godkänns.

2. Föreslagna avgifter för kulturskolan 2022 fastställs.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Förslag

Björn Johansson (MP) yrkar att med undantag för instrumenthyra göra kulturskolan
avgiftsfri för alla elever från och med 5 år till och med avslutad gymnasieskola,
dock till högst 20 år.

Catharina Fredriksson (S) och Patrik Renfors (V) yrkar avslag på Björn Johanssons
yrkande.

Beslutsgång

1. Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag 1 och konstaterar att
fullmäktige beslutar enligt förslaget.

2. Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag 2 mot Björn Johanssons yrkande
och konstaterar att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering

Votering begärs och genomförs med svarsalternativen Ja - för kommunstyrelsens
förslag 2. Nej - för Björn Johanssons yrkande.

Voteringen sammanräknas till 28 röster för kommunstyrelsens förslag 2 och en (1)
röst för Björn Johanssons yrkande.

Ordförande konstaterar att fullmäktige därmed beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag 2.

______

Beslut till:

Utbildningsnämnden (för åtgärd)

Kanslichef (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Kf §14 Dnr KS.2021.12

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS
2021

Kommunfullmäktiges beslut

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens
revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller
även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten
avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal.

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att hos förvaltningsrätten ansöka om
att en kommun, som inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild
avgift, så kallad sanktionsavgift.

När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt senare verkställs, ska
nämnden anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna.

Oxelösunds kommun rapporterar per 30 september 2021:

SoL:

Äldreomsorg 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

0 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre
månader.

IFO 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

Funktionsstöd 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

LSS: 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag VON § 55 - Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Bilaga - Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Vård- och omsorgsnämndens förslag

Rapporten godkänns.

Beslutsgång

Ordförande frågar om vård- och omsorgsnämndens förslag och konstaterar att
fullmäktige beslutar enligt förslaget.

______

Beslut till:
Kommunrevisorerna (för kännedom)



Sammanträdesprotokoll Blad 30 (33)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Kf §15 Dnr KS.2022.7

Interpellation till ordförande i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden om laddningsmöjligheter av elbilar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.

Dagens sammanträde

Klas Lundbergh (L) ställer en interpellation till miljö- och samhällsbygnads-
nämndens ordförande Tommy Karlsson (S);

Om laddningsmöjligheter av elbilar.

Lite siffror enligt M Sverige

· De senaste 12 månaderna har laddbara bilar ökat med 75 procent

· Rena laddhybrider har ökat med 60 procent

· Rena elbilar har ökat med 104 procent

· Enligt M Sverige saknas det mer än 10 000 publika laddstolpar för att

möta behovet från den ökade försäljningen av laddbara bilar 2021.

Antalet bilar som kräver laddning ökar således kraftigt i hela landet. För att tillgodose
behovet måste möjligheter till laddning anpassas parallellt med det ökande antal
laddbara bilar.

Jag vill därför ställa följande frågor till ordföranden i Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

· Hur ska vi se till att den finns tillräckligt med elförsörjning till olika delar i

kommunen då fler villaägare installerar egna laddstationer och då övriga
fastighetsägare vill installera flera laddstationer? Räcker våra egna elnät till
för detta? Finns någon analys av detta genomförd? Var finns ev. risker att
nuvarande elförsörjning till ett område inte räcker till?

· Hur ska laddning fungera i kommunens fastighetsbestånd då kraven ökar?

Hur ser den långsiktiga planen ut för utbyggnad av laddstationer för
kommunens fordon och för Kustbostäders hyresgäster?
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

· Vem betalar för att en laddstation uppförs? Är det fastighetsägare,

arbetsgivare, och/eller bilägaren vid laddning? (Jämför med vem som betalar
för uppförande av en bensinstation)

· Hur ser man till att man inte parkerar sin elbil på en laddplats och låter den

stå där och hindrar andra från att ladda?

30 mars 2022

För Liberalerna

Klas Lundbergh (L)
______

Beslut till:
Ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Kf §16 Dnr KS.2022.7

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om extra statligt
stöd till föräldrastöd i kommuner

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.

Dagens sammanträde

Göran Bernhardsson (KD) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Catharina Fredriksson (S);

Extra statligt stöd till föräldrastöd i kommuner

I den budget som vi kristdemokrater förhandlade fram i höstas, och som vann
majoritet i riksdagen, finns det ett antal satsningar som vi ska vara stolta över. En post
som vi bör bevaka är de medel som avses gå till föräldrastödsprogram.

Riksdagen avsatte totalt 100 mkr till detta ändamål år 2022, och för åren 2023 och
2024 finns det 200 mkr för respektive år. Pengarna betalas ut av Skatteverket,
tillsammans med övriga medel på statens anslag inom ”Allmänna bidrag till
kommuner”.

Utbetalningen sker löpande under året, med en tolftedel av summan varje månad,
tillsammans med kommunalskattemedlen.

Det är positivt att det inte behövs någon särskild rekvisition för att kommunerna ska
erhålla dessa medel, utan de betalas ut automatiskt. Det finns inget
ansökningsförfarande och inget som ska återredovisas i efterhand.

Det är dock negativt att det inte går att se om dessa medel går till just
föräldrastödsprogram. Om man inte ser upp kan pengarna med andra ord ”försvinna”
i det stora svarta hålet.

För oss kristdemokrater är det förstås prioriterat att de extra medel som nu går ut i
kommunerna verkligen används till föräldrastöd. Årets medel på 100 mkr fördelas på
alla landets kommuner och man bör grovt kunna räkna med att Oxelösunds andel är
ca 100 tkr. För åren 2023 resp. 2024 torde beloppet följaktligen bli ca 200 tkr per år.

Tack vare riksdagens budgetbeslut finns det alltså extra resurser som vi i kommunen
kan satsa utöver det som redan tidigare finns i befintlig budget och pågående arbete.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-03-30

Utdragsbestyrkande

Min fråga är alltså om Oxelösunds kommun kommer att öka finansieringen och sitt
engagemang när det gäller föräldrastöd, nu när Kristdemokraternas och
Moderaternas nationella budget ger kommunen ca 100 tkr mer under innevarande år
och ca 200 tkr varje kommande år.

Oxelösund den 30 mars 2022

Kristdemokraterna i Oxelösunds kommun

Göran Bernhardsson
______

Beslut till:
Kommunstyrelsens ordförande (för åtgärd)



Votering, Kommunfullmäktige 2022-03-30

Oxelösunds kommuns årsredovisning 2021 § 7

Namn Val

Linda Hägglund (S) Ja

Nina Wikström-Tiala (S) Ja

Mårthen Backman (M) Ja

Catharina Fredriksson (S) Ja

Dag Bergentoft (M) Ja

Linus Fogel (S) Ja

Patrik Renfors (V) Ja

Katarina Berg (M) Ja

Ulla Hulkko (SD) Ja

Charlotta Olsson (S) Ja

Tommy Karlsson (S) Ja

Matti Koponen (M) Ja

Ingela Wahlstam (V) Ja

Anna-Maija Alajoki (M) Ja

Bror Sterner (S) Ja

Jan-Eric Eriksson (SD) Ja

Björn Johansson (MP) Nej

Klas Lundbergh (L) Ja

Bo Höglander (C) Ja

Rune Tschermenjack (S) Ja

Bengt Björkhage (M) Ja

Göran Bernhardsson (KD) Ja

Mariela Perez (V) Ja

Fia Nygren (S) Ja

Sofia Bergli (S) Ja

Hans Molin (M) Ja

Birgitta Luoto (S) Ja

Tapio Helminen (M) Ja

Håkan Carlsson (S) Ja



Votering, Kommunfullmäktige 2022-03-30
Avgifter för kulturskolan 2022, § 13

Namn Val
Linda Hägglund (S) Ja
Nina Wikström-Tiala (S) Ja
Mårthen Backman (M) Ja
Catharina Fredriksson (S) Ja
Dag Bergentoft (M) Ja
Linus Fogel (S) Ja
Patrik Renfors (V) Ja
Katarina Berg (M) Ja
Ulla Hulkko (SD) Ja
Charlotta Olsson (S) Ja
Tommy Karlsson (S) Ja
Matti Koponen (M) Ja
Ingela Wahlstam (V) Ja
Anna-Maija Alajoki (M) Ja
Bror Sterner (S) Ja
Jan-Eric Eriksson (SD) Ja
Björn Johansson (MP) Nej
Klas Lundbergh (L) Ja
Bo Höglander (C) Ja
Rune Tschermenjack (S) Ja
Bengt Björkhage (M) Ja
Göran Bernhardsson (KD) Ja
Mariela Perez (V) Ja
Fia Nygren (S) Ja
Lena Svedhlind (S) Ja
Hans Molin (M) Ja
Birgitta Luoto (S) Ja
Tapio Helminen (M) Ja
Håkan Carlsson (S) Ja
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