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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-10-20

Social- och omvårdnadsnämnden

Bibliotekshuset, Stora salen, 2020-10-20 kl 13:30 – 16:10
§§ 86-100
Beslutande
Anna Zöögling (S) ordförande, Peter Friberg (M) vice ordförande, Håkan Joelsson (S), Emma
Graaf (S), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Katarina Persson Hill (C), Fredrik Kvist (M), Per
Nordström (SD)
Tjänstgörande ersättare
Linda Boudin (S) ersätter Ingvar Jansson (S)
Patricia Axelsson (V) ersätter Mattias Ezelius (S)
Håkan Daremark (KD) ersätter Helena Nylén (L)
Ersättare
Camilla Graaf (M), Bill Malm (M), Lennart Nilsson (SD)
Tjänstepersoner
Maria Olsson, socialchef
Bengt Höglander, socialchef
Anna-Lena Skatt, omvårdnadschef
Ola Pettersson, förvaltningsekonom
Monica Johansson, sektionschef § 87 (via länk)
Annika Bosved, familjerättssekreterare § 87 (via länk)
Justering
Utses att justera: Fredrik Kvist (M)
Justeringens tid: 2020-10-22
Underskrift sekreterare
Henrik Lennartsson

Underskrift ordförande
Anna Zöögling (S)

Underskrift justerare
Fredrik Kvist (M)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Social- och omvårdnadsnämnden

Anslag/bevis
Protokollet tillkännages genom anslag:
2020-10-22 – 2020-11-13
Nämnd/styrelse
Social- och omvårdnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-20
Protokollet förvaras:
Socialförvaltningen, Stadshuset Tidaholm
Underskrift

Henrik Lennartsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-10-20

Social- och omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100

Godkännande av föredragningslista
Beslut om ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare
vid vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken
Information från förvaltningen
Information om anmälningsärenden
Information om rapporter och skrivelser
Information om ansökan ESF-projektet
Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och
omvårdnadsnämnden avseende september månad år 2020
Beslut om yttrande avseende budgetarbete och
anpassningsåtgärder
Information om orskak till avvikelser inom social- och
omvårdnadsnämndens enheter 2020
Beslut om svar på motion om public service-avgifts
påverkan på enskilds nettoinkomst
Information om ej verkställda gynnande beslut första och
andra kvartalet 2020
Information om utredning avseende minskning av
placeringskostnader och utveckling av förebyggande
verksamhet
Beslut om reviderad delegationsordning
Information om delegationsbeslut
Beslut angående senareläggning av verkställande av beslut
om anpassning av Lindängen
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DNr.

§ 86 Godkännande av föredragningslista
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat
förslag till föredragningslista med tillägg i form av punkten ”Beslut
angående senareläggning av verkställande av beslut om anpassning
av Lindängen”.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att besluta godkänna upprättat förslag till
föredragningslista.
Katarina Persson Hill (C) aktualiserar ärendet ”Beslut angående
senareläggning av verkställande av beslut om anpassning av Lindängen”.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/4

§ 88 Information från förvaltningen
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Maria Olsson presenterar sig.
Förslag till beslut
- Förvaltningen förslår nämnden att besluta att lägga informationen till
handlingarna.
Beslutsunderlag
–

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/1

§ 89 Information om anmälningsärenden
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga anmälda ärenden
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden anmäls inför nämnden
Dom, Kammarrätten i Jönköping mål nr 1604-20, socialförvaltningen
Dom, Skaraborgs Tingsrätt mål nr T 2136-20, socialförvaltningen.
Dom, Skaraborgs Tingsrätt mål nr T 2429-20, socialförvaltningen.
Beslut, Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 4153-20,
omvårdnadsförvaltningen.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga anmälda ärenden till
handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälningsärenden 2020-10-20”, nämndsekreterare
Henrik Lennartsson, 2020-10-13.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/3

§ 90 Information om rapporter och skrivelser
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Information om kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28 § 90, ”Beslut om
godkännande av förstudie och projektering för arbetsmarknadsenhetens flytt
till nya lokaler”.
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna projekteringen och uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att starta projektet. (Dnr SON 2019/192)
Information om kommunstyrelsens beslut 2020-09-02 § 181 ”Beslut om
revidering av riktlinje om e-förslag”
Kommunstyrelsen har beslutat att:
o godkänna utvärderingen samt att lägga den till handlingarna.
o godkänna utvärderingen samt att lägga den till handlingarna.
o att riktlinjen ska utvärderas efter ett år. (Dnr SON 2020/204)
Information om beslut från Kommunfullmäktige i Lidköpings kommun.
Kommunfullmäktige i Lidköpings kommun har beslutat att överföra det
kommunala ansvaret för ärenden enligt alkohollagen till miljö- och
byggnämnden från den 1 januari 2021.
Social- och omvårdnadsnämnden upphandlar handläggning av
serveringstillstånd från Tillstånd i Samverkan i Lidköpings kommun, varför
beslutet har tillsänts social- och omvårdnadsnämnden för kännedom. (Dnr
SON 2020/228)
Information om träffad lokal överenskommelse för delegationen för unga till
arbete (DUA) i östra Skaraborg (Dnr SON 2020/230)
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till
handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Rapporter och skrivelser 2020-10-20”,
nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2020-10-13.
 Beslut kommunfullmäktige i Lidköpings kommun 2020-09-28 § 135
”Förändring av organisatorisk tillhörighet för Tillståndsenheten i
Samverkan”
 Lokal överenskommelse DUA östra Skaraborg

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/216

§ 91 Information om ansökan ESF-projektet
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundets parter har undersökt vilka insatser som redan sker i
Skaraborg och avser med detta projekt skapa ett komplement till redan
befintliga insatser och projekt. Det blir viktigt att i såväl pågående som
avslutade ESF projekt inom Skaraborg, lära av och har god kännedom om
varandra. Goda förutsättningar till detta erfarenhetsutbyte finns.
I problemanalysen nämns bl.a. att det i Skaraborg finns 13 kommuner som har
ett demografiskt försörjningskvot som är högre än riket. Att försörjningsstödet
ökar är sannolikt kopplat till den största minskningen av statligt stöd,
etableringsersättningen. De som efter tid i etableringen inte uppnått eller klarar
av kraven mot arbetsmarknaden faller in på försörjningsstöd. Där finns också
individer inom den målgruppen, som om de haft rätt till sjukpenning om de haft
SIG, men utan att deltagit på svensk arbetsmarknad inte har den rätten. Inom
försörjningsstöd men även andra ersättningar finns också personer med
missbruksproblem.
Utbildningsnivån i Skaraborg är lägre än i region och riket.
Gällande ohälsotal i området så är det högre än genomsnittet i landet, här har
kommunerna en stor utmaning i att få ned talen
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-10-06 §
192, ” Information om ansökan ESF-projektet”
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ESF-projekt Cresco Creare”,
enhetschef Thina Lindberg, 2020-09-28

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/22

§ 92 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och
omvårdnadsnämnden avseende september månad år 2020
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad
helårsprognos
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta upprättad
åtgärdsplan samt att uppdra åt förvaltningen att verkställa denna.
Sammanfattning av ärendet
Helårsprognos för år 2020
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad
helårsprognos
- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta upprättad
åtgärdsplan samt att uppdra åt förvaltningen att verkställa denna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Helårsprognos september 2020”,
förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2020-10-13
 Helårsprognos september 2020 Social- och omvårdnadsnämnden
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/109

§ 93 Beslut om yttrande avseende budgetarbete och
anpassningsåtgärder
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avge
yttrandet till Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har av KS fått i uppdrag att inkomma med ett kompletterande svar
om vilka åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta avge yttrandet till Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-10-06 §
194, ” Beslut om yttrande avseende budgetarbete och
anpassningsåtgärder”
 Tjänsteskrivelse, ”Kompletterande uppföljning av åtgärdsplan för
Social- och omvårdnadsnämnden”, förvaltningsekonom Ola
Pettersson, 2020-09-25
 Kommunstyrelsen beslut 2020-08-12 § 152, ”Beslut om tillsynsärende
kring social- och omvårdnadsnämndens verksamhet”
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/207

§ 94 Information om orskak till avvikelser inom social- och
omvårdnadsnämndens enheter 2020
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att tacka för rapporten och
uppdrar till förvaltningen och verksamheterna att uppnå en budget i
balans.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag att redogöra för vilka enheter inom nämndens
verksamhet som har bidragit till underskotten inom de olika enheterna.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta godta beskrivning av orsak till avvikelser inom nämndens
enheter 2020.
- Peter Friberg (M) föreslår nämnden besluta att tacka för rapporten och
uppdra till förvaltningen och verksamheterna att uppnå en budget i
balans.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets
samt Fribergs. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt Fribergs förslag.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-10-06 §
195, ”Information om orskak till avvikelser inom social- och
omvårdnadsnämndens enheter 2020”.
 Tjänsteskrivelse, ”Beskrivning av orsak till avvikelser inom Social- och
omvårdnadsnämndens enheter 2020”, förvaltningsekonom Ola
Pettersson, 2020-09-29.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut 2020-09-15 § 85, ” Beslut
om uppdrag till förvaltningen”.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/137

§ 95 Beslut om svar på motion om public service-avgifts påverkan
på enskilds nettoinkomst
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar föreslå att motionen skall
anses vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Svar på motion från Gunilla Dverstorp (M) ställd till kommunfullmäktige
angående hur förvaltningen hanterar den i år införda public serviceavgiften vid
beräkning av avgifter.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2019-05-29 § 72 att remittera
motionen till social- och omvårdnadsnämnden.
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2019-09-17 att avvakta med att
besvara motionen med anledning av väntat avgörande i Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten gick på nämndens linje och social- och
omvårdnadsnämnden beslutade 2020-03-17 därför föreslå att motionen skulle
avslås.
Förvaltningsrättens dom överklagades till Kammarrätten som beviljade
prövningstillstånd och i sitt domslut kom fram till att nämndens avgiftsbeslut
var felaktigt och att den enskildes hemtjänstavgift därför skulle minskas.
Med anledning av detta har omvårdnadsförvaltningen beslutat att återbetala
de felaktigt debiterade avgifterna till de personer som har betalt för mycket i
hemtjänstavgift under 2019.
Som en följd av detta bör nämnden ändra sitt ställningstagande i förhållande
till motionen. I och med att nämnden ska återbetala de felaktigt debiterade
avgifterna får sakfrågan anses vara avklarad och motionen anses vara
besvarad.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden
besluta föreslå att motionen skall anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-10-06 §
196, ”Beslut om svar på motion om public service-avgifts påverkan på
enskilds nettoinkomst”
 Tjänsteskrivelse, ”Svar på motion om public service-avgifts påverkan
på enskilds nettoinkomst”, avgiftshandläggare Anna Persson,
2020-09-24.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Social- och omvårdnadsnämndens beslut 2020-03-17 § 26, ” Beslut
om svar på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds
nettoinkomst”.
 Tjänsteskrivelse, ”Svar på motion om public service-avgift”,
avgiftshandläggare Anna Persson, 2020-02-21.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut 2019-09-17 § 74, ”Beslut om
svar på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds
nettoinkomst”.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-29 § 72, ”Beslut om
remittering av motion om public service-avgifts påverkan på enskilds
nettoinkomst”.
 Motion om public service-avgifts påverka på enskilds nettoinkomst (M),
2019-04-25.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2020/203

§ 96 Information om ej verkställda gynnande beslut första och
andra kvartalet 2020
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att skicka kvartalsrapporten
vidare till kommunfullmäktige för information.
Sammanfattning av ärendet
Social och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt
socialtjänstlagen 16 kap § 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade § 28 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service.
Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens
revisorer och till kommunfullmäktige.
Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte
verkställs inom tre månader från dagen för beslutet.
Rapporteringsskyldigheten omfattar även beslut som inte verkställs på nytt
inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits.
Rapporteringen görs via en E-tjänst varje kvartal. Om kommunen inte inom
skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SOL eller 9 § LSS som någon
är berättigad till kan kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår social- och
omvårdnadsnämnden att besluta om att skicka kvartalsrapporten
vidare till kommunfullmäktige för information.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-10-06 §
197, ”Information om ej verkställda gynnande beslut första och andra
kvartalet 2020”
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda beslut, första och
andra kvartalet 2020”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig
2020-09-08.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

15

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-10-20

Social- och omvårdnadsnämnden

2020/201

§ 97 Information om utredning avseende minskning av
placeringskostnader och utveckling av förebyggande verksamhet
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att tacka för informationen
och utredningen och lägga den till handlingarna samt ge förvaltningen i
uppdrag att arbeta enligt intentionen om samverkan och tidiga insatser.
Sammanfattning av ärendet
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2020-09-15 att
ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur förvaltningen kan minska placeringskostnader samt att ge förslag på hur förebyggande verksamhet kan bli
kostnadseffektiv på lång sikt.
Förvaltningen redogör nu för företagen utredning.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
nämnden att besluta lägga informationen till handlingarna.
- Peter Friberg (M) föreslår nämnden besluta att tacka för informationen
och utredningen och lägga den till handlingarna samt ge förvaltningen i
uppdrag att arbeta enligt intentionen om samverkan och tidiga insatser.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets och
Fribergs. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Fribergs förslag.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-10-06 §
§ 198, ”Information om utredning avseende minskning av
placeringskostnader och utveckling av förebyggande verksamhet”
 Tjänsteskrivelse, ”Hur kan socialtjänstens kostnader minskas på sikt”,
socialchef Bengt Höglander, 2020-09-30.
 Bilaga 1 – Öppenvårdens kompetenser
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut 2020-09-15 § 78, ”Beslut om
anpassningsåtgärder”.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/215

§ 98 Beslut om reviderad delegationsordning
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta den reviderade
delegationsordningen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderad delegationsordning.
5.4.1 och 5.4.2: Ändring av delegationsnivå till att beslut om bistånd i form av
hemtjänst över 125 timmar/månad fodrar beslut av enhetschef.
6.3.5: Ändring av delegationsnivå från socialsekreterare till administratör vad
gäller beslut att inte inleda utredning med anledning av hyresskuld, elskuld,
barnomsorgsskuld eller avhysning.
I övrigt har tjänstebeteckningen ”assistent” (socialförvaltningen) ändrats till
”administratör”.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämnden arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta anta den reviderade delegationsordningen.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-10-06 §
199 ”Beslut om reviderad delegationsordning”
 Tjänsteskrivelse, ”Revidering av delegationsordning”,
nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2020-09-29.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/2

§ 99 Information om delegationsbeslut
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut från socialförvaltningen för perioden 2020-06-01 –
2020-09-30 anmäls inför nämnden.
Delegationsbeslut från omvårdnadsförvaltningen för perioden 2020-06-01 –
2020-09-30 anmäls inför nämnden.
Delegationsbeslut från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för
perioden 2020-06-01 – 2020-09-30 anmäls inför nämnden.
Delegationsbeslut fattade av ordförande 2020-09-30 samt 2020-10-06 anmäls
inför nämnden.
Delegationsbeslut fattat av socialchef 2020-09-30 anmäls inför nämnden.
Delegationsbeslut fattat av Tillstånd i Samverkan (TIS) 2020-09-10 anmäls
inför nämnden.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till
handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Anmälan av delegationsbeslut 2020-10-20”
nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2020-10-12.
 Delegationsbeslut, ordförande Anna Zöögling, 2020-09-30.
 Delegationsbeslut, ordförande Anna Zöögling, 2020-10-06.
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2020/236

§ 100 Beslut angående senareläggning av verkställande av beslut
om anpassning av Lindängen
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att kvarstå vid tidigare
beslut 2020-06-16 § 60 samt att låta förvaltningen fortsätta arbetet
med att verkställa beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade i beslut 2020-06-16 § 60 ”Beslut
om anpassningsåtgärder” att flytta avdelning Lindängen till Solvik och att 17
platser ersätts på en avdelning på Solvik äldreboende.
Katarina Persson Hill (C) initierar ärende avseende senareläggning av flytten
av boende på Lindängen för att avvakta beslut om folkomröstning i frågan,
samt förvaltningsrättens svar på överklagande angående beslutsgångens
riktighet.
Förslag till beslut
- Katarina Persson Hill (C) föreslår nämnden besluta att senarelägga
flytten av boende på Lindängen för att avvakta beslut om
folkomröstning i frågan, samt förvaltningsrättens svar på överklagande
angående beslutsgångens riktighet.
- Ordförande föreslår nämnden besluta att kvarstå vid tidigare beslut
2020-06-16 § 60 samt att låta förvaltningen fortsätta arbetet med att
verkställa beslutet.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Person Hills och
ordförandes. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt ordförandes förslag.
Omröstning begärs.
Social- och omvårdnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
NEJ: Bifall till Person Hills förslag.
JA: Bifall till ordförandes förslag
Omröstning utfaller med:
NEJ: 4
JA: 7
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Följande röstar NEJ:
Mai-Liis Emanuelsson (MP), Katarina Persson Hill (C), Fredrik Kvist (M),
Håkan Daremark (KD).
Följande röstar JA:
Anna Zöögling (S), Peter Friberg (M), Håkan Joelsson (S), Emma Graaf (S),
Linda Boudin (S), Patricia Axelsson (V), Per Nordström (SD).
Beslutsunderlag
–
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