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2021-09-22 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Sahlin-Möller Stadshuset, Eslöv kl. 16:00-19:00  
  
Beslutande Tony Hansson (S) (ordförande) 

Lena Hugosdotter Sundberg (M) (vice ordförande) 
Krister Carlberg (C) (2:e vice ordförande) 
Kari Kajén (SD) 
Agneta Nilsson (S) 
Gabriel Barjosef (S) 
Eva Rebbling (V) 
Bo-Göran Hansen (M) 
Jeanette Flankeus (SD) 
Anette Palm (S) 
Pontus Löfdahl (KD)  ersätter Mirsen Ülger (KD) 

  
Övriga närvarande Josef Johansson (Förvaltningschef) 

Ingrid Westerlund (Verksamhetschef hälsa och bistånd) 
Ina Petersson (Nämndsekreterare) 
Sofia Persson (Verksamhetschef äldreomsorgen) 

  
Utses att justera Krister Carlberg (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2021-09-28   
  
Protokollet omfattar §§100-111 
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Ina Petersson  

Ordförande          
 Tony Hansson (S)  

 

Justerande   
  Krister Carlberg (C)  
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Innehåll 
 

§100 Övriga närvarande under informationsmötet 

§101 Val av protokolljusterare 

§102 Ekonomisk månadsrapport 2021 

§103 Budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 

§104 Delårsbokslut 2021 

§105 Yttrande över förslag till program för näringslivsutveckling 

§106 Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv 

§107 Yttrande över motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), 
Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv 
handlingsplan 

§108 Information från verksamheten 

§109 Information från förvaltningen med anledning av covid-19 

§110 Redovisning av delegeringsbeslut 2021 

§111 Anmälningar för kännedom 
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§ 100  

Övriga närvarande under informationsmötet  

Ärendebeskrivning  
Nedanstående ersättare närvarar under informationsmötet men är inte närvarande 
under beslutsmötet: 

Eva Bengtsson (S) 
Bodil Löfström (S) 
Marlén Ottesen (SD) 

Paragrafen är justerad 
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§ 101  

Val av protokolljusterare  

Beslut 
- Krister Carlberg (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 102    VoO.2021.0002 

Ekonomisk månadsrapport 2021  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport för augusti 2021 
innehållande resultatrapport, driftredovisning och verksamhetsmått. Kommentarer 
till ekonomiskt utfall baseras på de siffror som redovisas samt information från 
budgetuppföljning med enhetschefer och statistik över beslutade insatser från 
myndigheten. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ekonomisk månadsrapport för augusti 2021 
 Ekonomisk månadsrapport augusti 2021 
 

Beredning 
Det redovisade utfallet för perioden januari till augusti 2021 uppgår till -7,9 mnkr. 
Utfall för perioden samt helårsprognos analyseras i Delårsrapport 2021. Prognos för 
helår beräknas till -16,7 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden äskar kompensation för 
covid-19 relaterade kostnader på 13,6 mnkr gällande 2021. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad ekonomisk rapport för 
augusti 2021 och översända den till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 103    VoO.2021.0214 

Budget 2022 med flerårsplan 2023-2025  

Ärendebeskrivning  
Vård och Omsorg har i vårens budgetberedning presenterat förutsättningarna för 
nämndens verksamhetsområden år 2022-2025. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
vid sammanträde den 26 juni 2021 beslutat om förslag till budgetramar för år 2022. 
Förvaltningen har analyserat förslaget i förhållande till nuläge och förväntad 
utveckling. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Budget 2022 med flerårsplan för 2023-2025 
 Budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 
 VoO upphandlingsplan 2022 
 VoO 5 flikar budget 2022 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100, 2021 Förslag till vårbudget 2022 
 Förslag till Vårbudget 
 Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag maj 2022 
 Miljö och Samhällsbyggnad Investeringsbudget 2022 samt plan 2023-2026 
 

Beredning 
Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats en budgetram för 2022 som nominellt sett 
innebär en sänkning med 3,6 mnkr i jämförelse med föregående år. Grundramen för 
2021 uppgår till 660,4 mnkr jämfört med 2022 som uppgår till 656,8 mnkr. Då 
ersättningen från staten gällande nyanlända sänks påverkas även den kommunala 
ramen gällande försörjningsstöd. Den totala ram för 2022 som nämnden ska yttra sig 
över summerar, efter löne- och priskompensationer på 21,7 mnkr, upp till 678,5 
mnkr. 
 
”Budget 2022 med flerårsplan 2023-2025” beskriver nämndens planerade 
verksamhet utifrån fyra givna rubriker; måluppfyllelse för mandatperioden, 
omvärldsförändringar inkl. pandemins effekter, framtidens möjlighet och utmaningar 
samt effektiviseringar och behov. Behovet summerar upp till ett totalt äskande på 61 
mnkr inför 2022. 
 
Bilaga ”VoO upphandlingsplan 2022” redogör för behov av upphandling gällande 
trygghetslarm samt förtroendetandläkare under 2022. 
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Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat yttrande till budget 2022 
med flerårsplan 2023-2025. 

- Vård- och omsorgsnämnden äskar 32,9 mnkr gällande volymkompensation. 

- Vård- och omsorgsnämnden äskar 10,8 mnkr gällande anpassning till nära vård och 
det utökade kommunala hälso-och sjukvårdsuppdraget. 

- Vård- och omsorgsnämnden äskar 8,3 mnkr gällande höjd bemanning inom 
äldreomsorgen och funktionsnedsättning. 

- Vård- och omsorgsnämnden äskar 5 mnkr gällande utbildningsinsats inom 
äldreomsorgen. 

- Vård- och omsorgsnämnden äskar 4 mnkr gällande personalförstärkningar inom 
Hälsa och bistånd samt kostnader för automatisering. 

- Vård- och omsorgsnämnden godkänner upphandlings- och genomförandeplan för 
2022. 

Ej deltagande i beslut 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet avstår från att delta i 
beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 104    VoO.2021.0265 

Delårsbokslut 2021  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut för år 2021. Beräkningarna 
baseras på redovisat resultat per den 31 augusti 2021 samt den information som har 
framkommit vid uppföljning av ekonomi med enhetschefer och verksamhetschefer 
inom Vård och Omsorg. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Delårsbokslut 2021 
 Delårsbokslut  Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-31 
 Driftsredovisning och verksamhetsmått 
 

Beredning 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 31 augusti en avvikelse på -7,9 mnkr i 
förhållande till budget. I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för 
sjuklöneersättning 2021 om totalt 4,6 mnkr. Utfallet inkluderar även ersättning från 
Socialstyrelsen avseende merkostnader för covid-19 som uppkommit under 2020 
men som betalts ut under 2021, totalt 10,8 mnkr. Prognos för helår 2021 beräknas till 
en avvikelse på –16,7 mnkr. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har under perioden januari-augusti 2021 redovisat 
covid-19relaterade kostnader på totalt 13,6 mnkr som avser merkostnader för 2021. 
Merkostnader för 2021 har inte varit möjliga att eftersöka från Socialstyrelsen. På 
grund av det ekonomiska läget äskar vård- och omsorgsnämnden 13,6 mnkr från 
kommunens övergripande budget som kompensation för covid-19relaterade 
kostnader som inte ersatts från staten. Äskandet inkluderar inga framtida kostnader 
relaterat till covid-19. 
 
Sammanfattning av helårsprognos för 2021 (exklusive äskande): 
 
- Äldreomsorg - 13,8 mnkr 
 
- Funktionsnedsättning + 3,0 mnkr 
 
- Socialtjänst över 18 år - 3,2 mnkr 
 
- Ekonomiskt bistånd - 9,9 mnkr 
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- Övergripande + 7,2 mnkr 
 
Totalt - 16,7 mnkr 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på följande tillägg: 
- att ytterligare 3 mnkr ska äskas för att täcka upp underskottet för försörjningsstöd 
och ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för ett bokslut i balans. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla tilläggsyrkandet och finner att nämnden 
bifaller ordförandes tilläggsyrkande. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

- begära kompensation på 13,6 mnkr för covid-19relaterade kostnader, 
- äska 3 mnkr för att täcka upp underskottet för försörjningsstöd och ge förvaltningen 
i uppdrag att arbeta för ett bokslut i balans, 
- i övrigt godkänna delårsbokslut 2021, 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 105    VoO.2021.0211 

Yttrande över förslag till program för näringslivsutveckling  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har den 22 juni 2021 beslutat att skicka förslag till program för 
näringslivsutveckling på remiss till bl.a. vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över förslag till program för näringslivsutveckling 
 Kommunstyrelsens beslut § 168, 2021 Remittering av Program för 

näringslivsutveckling, 2021-06-22 
 Remissförslag. Program för näringslivsutveckling 
 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll §79, 2021. Diskussion 

kring yttrande över "Program för näringslivsutveckling" 
 Beviljat anstånd för yttrande avseende remiss av program för 

näringslivsutveckling 
 

Beredning 
Efter genomgång av förslaget lämnar vård- och omsorgsförvaltningen följande 
synpunkter. Behovet av kollektivtrafik bör utredas närmare för att bilda en tydlig 
uppfattning av nulägesbilden samt eventuella behov av utveckling. Även situationen 
gällande kompetensförsörjning för kommunen samt näringslivet bör inventeras. Det 
bör övervägas närmare hur en utveckling av samarbetet mellan kommunen och 
näringslivet kan genomföras gällande relevanta frågor. Vidare bör programmet 
närmare belysa förutsättningarna för innovativa företag samt produktionsföretag att 
etablera sig i kommunen samt vad som kan behöva utvecklas gällande denna fråga. 
Det är även önskvärt att reflektera över vad som krävs för att alla medlemmar i en 
nyinflyttad familj ska finna sysselsättning i kommunen. Förvaltningen anser vidare 
att förslaget till näringslivsprogram kan lyfta fram samarbetet kring att göra Eslöv till 
en bättre plats att verka och bo på. Här är näringslivet tillsammans med andra aktörer 
såsom föreningslivet, sociala företag viktiga i sammanhanget. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att event är en aspekt för sig, vilken inte 
behöver belysas i näringslivsprogrammet. Utifrån Vård och Omsorgs perspektiv 
finns det andra liknade beroenden som ska också ska betonas i sammanhanget. 
Sociala faktorer påverkar förutsättningarna för nyinflyttning och företagsetablering 
och tillgång till adekvat kompetensförsörjning. 
 
Bland de faktorer som inverkar på människors vilja att bosätta sig i en kommun 
märks bland annat utsikterna att finna ändamålsenliga bostäder i attraktiva områden. 
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Allmän trivsel, låg brottslighet och tillgång till god omsorg och skola är också 
exempel på faktorer som i hög utsträckning kan antas påverka människors 
benägenhet att flytta till en kommun.. Näringslivsprogrammet borde visa tydligare på 
kopplingar till andra strategiska spår och framtagna styrdokument utan att de för den 
skulden blir en del av själva programmet. Bostadsförsörjningsprogrammet, Strategi 
för äldres boende, ”Från försörjningsstöd till egenförsörjning” med flera är exempel 
på viktiga sådana frågor för Vård och Omsorg som ligger i gränslandet till 
Näringslivsprogrammet. Bedömningen är att förslag till gränsdragningen ovan både 
skapar en tydlighet och förstärker den positiva viljeyttring som är framträdande i 
förslaget till Näringslivsprogram. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 106    VoO.2021.0230 

Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har den 22 juni 2021 § 165 beslutat att skicka ut fördjupad 
översiktsplan för östra Eslöv på granskning. Synpunkter ska lämnas in senast 19 
oktober 2021. 
 
Ett planförslag var ute för samråd under september-december 2020, 
kommunstyrelsens beslut 1 september 2020 § 109. 
 
Syftet med planförslaget är att ge en samlad strategi och målbild för utvecklingen i 
östra Eslöv. Den ska synliggöra potential och även visa de utmaningar som finns. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Granskning av fördjupad översiktsplan för östra Eslöv 
 Kommunstyrelsens beslut § 165, 2021. Granskning av fördjupad översiktsplan 

för östra Eslöv 
 Underrättelse om granskning 
 Samrådsredogörelse 
 Planbeskrivning - granskningshandling, 2021-06-22 
 Miljökonsekvensbeskrivning 
 

Beredning 
Vård och Omsorg ser i grunden mycket positivt på förslaget till fördjupad 
översiktsplan som ger förutsättningar för en utveckling av stadsdelen till en 
spännande och attraktiv miljö för boende, arbete och besök. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har den 16 december 2020 § 109 yttrat sig i samband 
med att förslaget var utsänt på samråd. 
 
I samrådsredogörelsen har några av nämndens synpunkter besvarats enligt följande: 
- Eslövs kommun delar synen att bostadsbeståndet ska vara varierade och ska kunna 
möta äldres bostadsbehov. Texten om utvecklingsområden har kompletterats med 
resonemang om vikten av att anpassade bostäder och verksamheter får plats. Dock 
kräver inte denna typ av bostäder (inklusive LSS-bostäder) att lokalisering anges i 
översiktsplanen. 
 
- Avsnittet Teknisk försörjning är kompletterad med resonemang kring 
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förutsättningar för till exempel intelligenta hus, smarta elnät, digitala assistenter och 
intelligenta transportsystem. 
 
- Kommunledningskontoret har kompletterat planförslaget med ett avsnitt om 
jämställdhet och jämlikhet där bland annat möjligheten till mötesplatser för alla 
grupper tas upp. Även i avsnitten om grönområden har det tydliggjorts att äldres 
också är en viktig målgrupp. 
 
Samtliga synpunkter från vård- och omsorgsnämnden har bemötts i 
samrådsredogörelsen, flera aspekter har behandlats och förts in i den fördjupade 
översiktsplanen. 
Förvaltningen gör bedömningen att inga ytterligare synpunkter finns att tillföra i 
granskningsskedet och lämnar därmed förslaget utan erinran. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och överlämnar 
det till Kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 107    VoO.2021.0161 

Yttrande över motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), 
Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv 
handlingsplan  

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna har genom Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis 
Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige som rör suicidpreventiv handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om suicidpreventiv handlingsplan 
 Kommunfullmäktiges protokoll § 69 2021.Remittering av motion från Marlen 

Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) om suicidpreventiv handlingsplan 

 Motion. Remittering av motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), 
Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv handlingsplan 

 

Beredning 
I motionen föreslås att kommunen tar fram en suicidpreventiv handlingsplan i syfte 
att förebygga och stärka arbetet mot suicid. Det föreslås även att handlingsplanen ska 
vara kommunövergripande, men för att få till ett effektivt arbete bör varje förvaltning 
ha en verksamhetsnära plan. 
 
Ett arbete har påbörjats under våren 2021 inom ramen för delregional samverkan, 
mellan Skånes kommuner och Region Skåne. Syftet med samarbetet är att ta fram en 
lokal överenskommelse, utbildningsmaterial och rutiner/handlingsplaner för hur 
Regionen och kommunerna i samverkan ska arbeta preventivt och proaktivt med 
förebyggande suicidarbete, som är ett prioriterat område. Suicidprevention är en del 
av ett större regionalt arbete som via statliga medel ska hantera frågor kring psykisk 
ohälsa i samverkan mellan region och kommun. 
 
Arbetet är redan är påbörjat i förvaltningen och samverkan sker bland annat med 
regionen i det delregionala samarbetet. 
Förvaltningen gör därmed bedömningen att motionen om suicidpreventiv 
handlingsplan bör avslås. 

Yrkanden 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna yrkar på att motionen ska bifallas. 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas yrkande mot ordförandens 
bifallsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
till beslut. 

Omröstning 
Omröstning begärs. 

Följande propositionsordning godkänns av nämnden. 

Ja för att avslå motionen 
Nej för att bifalla motionen 

Med 9 Ja-röster mot 2 Nej-röster beslutar vård- och omsorgsnämnden att motionen 
ska avslås.  

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen om 
suicidpreventiv handlingsplan från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), 
Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) ska avslås. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 108    VoO.2021.0031 

Information från verksamheten  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson förvaltningschef informerar om: 

- problematik med icke fungerade larm på Kärråkras vård- och omsorgsboende 

- uppstart för projektledare med projektplan, basutredning och annat avseende 
nybyggnation av demensboende 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 109  

Information från förvaltningen med anledning av covid-19  

Ärendebeskrivning  
Ingrid Westerlund, verksamhetschef hälsa och bistånd informerar om: 

- sista beredskapsstaben i krisberedskapen hålls 22 september 2021. Beredskapen 
avvecklas i nuläget men kan sättas igång vid behov, 

- ett par smittspårningar inom LSS-verksamheten pågår, 

- smittalet går generellt ner i Skåne. Färre tester och färre smittade. Vanliga 
höstförkylningar ökar dock, 

- god vaccinations-nivå i Skåne. 80,5% över 18 år har fått sin första vaccinationsdos, 

- vecka 41 påbörjas vaccination i skolorna för barn och ungdomar från 12 år och 
uppåt, 

- primärvården tar nu över all vaccinering. Externa leverantörers vaccinations-ställen 
är avslutade, 

- rekommendation från Folkhälsomyndigheten inväntas avseende en tredje 
vaccinationsdos för äldre. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 110    VoO.2021.0006 

Redovisning av delegeringsbeslut 2021  

Beslutsunderlag 
 Delegationslista augusti 2021 LSS 
 Delegationslista augusti 2021 IFO 
 Delegationslista augusti 2021 SoL 
 

Beredning 
Vård- och omsorgsnämnden för till protokollet att redovisning av anställningsbeslut 
till nämnden efterfrågas. 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 111   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2021.0262-1 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 2021-05-26 

VoO.2021.0263-1 Överklagan avseende ekonomiskt bistånd 

VoO.2021.0264-1 Överklagan avseende ekonomiskt bistånd 

VoO.2021.0168-2 Förvaltningsrätten i Malmös avgörande avseende överklagat 
beslut om ekonomiskt bistånd 

VoO.2021.0267-1 Missiv. Kommunrevisionens granskning av kommunens 
hantering av riktade statsbidrag 

VoO.2021.0268-1 Uppföljning av 2018 års granskningar 

VoO.2021.0258-4 Förvaltningsrätten i Malmös avgörande avseende överklagat 
beslut enligt SoL 

VoO.2021.0183-2 Förvaltningsrätten i Malmös avgörande avseende överklagat 
beslut om ekonomiskt bistånd 

VoO.2021.0176-3 Förvaltningsrätten i Malmös avgörande avseende överklagat 
beslut om ekonomiskt bistånd 

VoO.2021.0271-1 Kommunstyrelsens beslut § 186, 2021 Förstudie Eslövs framtida 
stadshus 

VoO.2021.0178-5 Kommunstyrelsens beslut § 181, 2021 Begäran om medel för 
genomförande av plan från försörjningsstöd till egen försörjning 

VoO.2021.0272-1 Överklagan avseende beslut om ekonomiskt bistånd 

VoO.2021.0273-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 117, 2021 Analys av 
flyttstudie 2020, protokoll 2021-09-07 

 

Beredning 
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Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

  

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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 Omröstningslista 
  
  

 

 Mötesdatum 

          Vård- och omsorgsnämnden   2021-09-22 
 

Omröstningslista: § 106 
Ärende: Yttrande över motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis 
Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv handlingsplan,  VoO.2021.0161 
 
Omröstningslista(or) 
§ 106 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Tony Hansson (S), ordförande X   
Lena Hugosdotter Sundberg (M), vice ordförande X   
Krister Carlberg (C), 2:e vice ordförande X   
Kari Kajén (SD), ledamot  X  
Agneta Nilsson (S), ledamot X   
Gabriel Barjosef (S), ledamot X   
Eva Rebbling (V), ledamot X   
Bo-Göran Hansen (M), ledamot X   
Jeanette Flankeus (SD), ledamot  X  
Anette Palm (S), ledamot X   
Pontus Löfdahl (KD), ersättare X   
Resultat 9 2 0 
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