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§ 158
Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Dzenita Abaza (S) och Christina Fosnes (M) att tillsammans
med ordföranden justera protokollet.

Val av ombud till Sveriges kommuner och landsting
I anslutning till sammanträdets öppnande ajourneras sammanträdet för att förrätta val av
ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2015. Det noteras att 61
ledamöter deltar i valet.

§ 159
Interpellation från Per Dahl (M) om Stagneliusmanuskripten
kommer att presenteras för allmänheten i det nya kulturcentret
Dnr KS 2014/0952

Kommunfullmäktige beslutar att Per Dahl (M) får ställa följande interpellation till kulturoch fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg (S):
Kalmars nya kulturcentrum har efter vad jag förstår diskuterats under lång tid i
kommunpolitiken. Som utomstående har jag fram tills nu inte kunnat följa övervägandena
i detalj. Därför frågar jag dig nu, hur Kalmars unika skatt av Stagneliusmanuskript
kommer att kunna presenteras för allmänheten i centret, där de har en given plats.
Erik Johan Stagnelius är en av våra största lyriker. Hans bestående aktualitet visas av den
följd av publikationer om honom som stadigt ges ut, från Horace Engdahls suggestiva
textanalyser till Göran Häggs lite distanserade biografi.
Den samling originalmanuskript av hans hand som förvaras vid biblioteket har ett mycket
stort värde. Den ofta minimala skriften, inpressad på pappersark och lappar av varierande
storlek förmedlar en stark närvaro och känsla av kontakt med skalden. De blir
utgångspunkt för både för vår inlevelse med andra och för vår självreflektion och
självinsikt.
Ändå har inte allmänheten utan mycket stort besvär kunnat se dem, eftersom de förvarats
i magasin med hög säkerhet.
Därför vill jag fråga dig, som varit kultur- och fritidsnämndens ordförande, hur du har
bidragit till att denna Kalmars egen kulturskatt ska kunna göras tillgänglig för allmänheten
i det nya kulturcentret.
____________
Marianne Dahlberg lämnar följande svar på interpellationen:
Tack Per Dahl för din interpellation kring något som vi sannerligen skall betrakta som en
verklig skatt, ett kulturarv vi är mycket stolta över att både vårda och visa!
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Stagneliusmanuskripten är, för de som inte vet, några av de värdefulla dokument som
finns på vårt Stifts- och gymnasiebibliotek som utgör en särskild avdelning inom Kalmar
stadsbibliotek.
Grunden är det medeltida domkyrkobibliotekets och Kalmar storskolas äldsta bok- och
handskriftssamlingar. Idag omfattar Stifts- och gymnasiebibliotekets samlingar ca 850
hyllmeter varav 25 hyllmeter utgörs av handskrifter. Ur handskriftssamlingen kan, vid
sidan av Stagnelius, nämnas en pergamentcodex av den heliga Birgittas Himmelska
Uppenbarelser från 1390-talet, Knud Billes Tidebog från tidigt 1500-tal samt Petrus
Frigelius teckningar av kyrkor med inventarier i Kalmar stift från mitten av 1700-talet. I
samlingarna ingår också kartor från 1500-talet och framåt, handkolorerade planscher och
bokverk som beskriver växt- och djurriket samt intressanta och betydande bokverk inom
religion, historia, språkhistoria, juridik, skönlitteratur liksom teknikhistoria och
naturvetenskap.
Att Per Dahl anser det vara "stort besvär" att få se samlingarna har jag ingen direkt
synpunkt på men jag har svårt att se att det skulle vara särskilt krångligt. Stifts- och
gymnasiebiblioteket är tillgängligt efter överenskommelse och tidsbokning per telefon
eller e-post. Visningarna inleds sedan ofta med en föreläsning, en service kultur- och
fritidsnämnden valt att prioritera och behålla trots mycket ansträngd budget för
biblioteket under lång tid. Till skillnad från t ex Växjö stiftsbibliotek så har vi i Kalmar en
halvtidstjänst kopplat till vårt, vilket vid sidan av visningar med hög kvalité också
möjliggör att Stifts- och gymnasiebiblioteket får en kontinuerlig genomgång och
katalogiseras i den nationella Libriskatalogen. Detta för att göra samlingen tillgänglig både
nationellt och internationellt.
I Libriskatalogen beståndsregistreras de skrifter som redan finns katalogiserade på andra
orter och de skrifter som inte tidigare finns i databasen nykatalogiseras. För att möjliggöra
lån ur samlingarna har även särskilda regler tagits fram. 2013 investerades i digital
utrustning för att snabbt kunna ge service åt brukarna. Eftersom det finns stort intresse
från både svenska och utländska forskare och studenter är det möjligt med digital
kopiering av tryck och handskrifter som vi mot mycket låg taxa kan skicka till dem som
inte har möjlighet att besöka biblioteket själva. Naturligtvis kräver en så värdefull samling
en hel del säkerhetsåtgärder, därför har investeringar gjorts i brandcellsgräns, sidohängda
fönster, förstärkt nödbelysning utbytta dörrar och lås, larmanordningar etc och under året
har även en handbok för brandskydd av stifts-och gymnasiebiblioteket tagits fram, så att
vi på ett säkert och effektivt sätt möjliggör att gamla/skrifter räddas vid uppenbar fara.
I dokumentet "Samlat kulturcentrum vid Tullslätten, Kalmar. Underlag för fortsatt
process", antaget av kultur-och fritidsnämnden 2013-06-27 finns några exempel på
utvecklingsområden av våra verksamheter varav ett är "att göra Stifts- och
gymnasiebiblioteket mer synligt".
Den typ av övervägande som Per Dahl frågar om har ännu inte blivit föremål för beslut i
processen för Kulturcentrum. Exakt hur manuskripten ska presenteras vet vi alltså inte
ännu, men man har i arbetsgruppen diskuterat att visa upp exempelvis de värdefulla
Stagneliusmanuskripten i glasskåp/monter.
Frågan om "hur jag bidragit till att denna Kalmars egen kulturskatt ska kunna göras
tillgänglig för allmänheten i det nya kulturcentret"?
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Arbetet med att på olika sätt tillgängliggöra samlingarna har, som jag redogjort här ovan,
redan påbörjats. Min förhoppning är att Kulturcentrum ska innebära att fler får möta
både Stagnelius och de historiska samlingarna på ett mer publikt och nära sätt än vad våra
nuvarande lokaler tillåter, men då hög säkerhetsnivå är nödvändigt måste vi i den
kommande processen efterfråga kreativa arkitektförslag på lösningar som säkerställer
både adekvat säkerhet och hög tillgänglighet.
Naturligtvis ska även Erik Johan få en plats i En kreativ välkomnande mötesplats mitt i
Kalmar!

§ 160
Fastställande av förändring av verksamhetsområde för Kalmar
Vatten AB:s VA-anläggning
Dnr KS 2014/0878

Handlingar
Skrivelse inklusive kartnummer från Kalmar Vatten AB den 26 september 2014.
Kommunstyrelsens protokoll den 4 november 2014, § 181.
Bakgrund
Enligt vattentjänstlagen ska kommunfullmäktige fastställa verksamhetsområden för
vatten, avlopp och dagvatten.
Kalmar Vatten AB har föreslagit att det ska byggas ut vatten och avloppsledningar till fem
nya områden för att koppla bort enskilda avlopp. Dessutom föreslås att två gamla
verksamhetsområden tas bort då omhändertagandet sker lokalt.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer utökade verksamhetsområden för vatten, spillvatten och
dagvatten enligt Kalmar Vatten AB:s förslag.
Kommunfullmäktige fastställer utträde ur verksamhetsområde för dagvatten enligt
Kalmar Vatten AB:s förslag.

§ 161
Ändring i regler för kommunalt partistöd
Dnr KS 2014/0639

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse, senast reviderad 28 oktober 2014.
Kommunstyrelsens protokoll den 4 november 2014, § 184.
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Bakgrund
Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft. De nya reglerna
gör det möjligt att begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller
flera av sina platser i fullmäktige. En annan nyhet är att fullmäktige måste fatta årliga
beslut om utbetalning av partistöd. Dessutom ska fullmäktige besluta om att de partier
som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen i sin tur ska
granskas.
Kommunens nuvarande regler för partistöd antogs i början av 1980-talet och behöver
med anledning av förändringarna revideras.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i
regler för kommunalt partistöd.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i regler för kommunalt partistöd.

§ 162
Tillsättning av politiska sekreterare under mandatperioden
2015-2018
Dnr KS 2014/0887

Handlingar
Skrivelse från den politiska majoriteten den 28 oktober 2014.
Kommunstyrelsens protokoll den 4 november 2014, § 185.
Bakgrund
I samband med att kommunfullmäktige antog organisationen för mandatperioden i
oktober 2014 klargjorde majoritetspartierna sin avsikt att bjuda in gruppledarna till
överläggningar under oktober månad för att söka möjlighet att finna en gemensam
överenskommelse gällande systemet med politiska sekreterare under mandatperioden.
I majoritetens förslag minskas antalet politiska sekreterare från 7,5 tjänster till 6,0 tjänster.
Modellen för fördelningen görs också om och speglar nu helt och hållet mandatfördelningen i kommunfullmäktige.
Förslaget innebär en besparing på ca 780 000 kronor per år. Kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med den politiska majoritetetens förslag.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av Thoralf Alfsson (SD), Christopher
Dywik (KD), Bengt-Olof Roos (KD) samt Max Troendlé (MP) – föreslår i första
hand att ärendet återremitteras med följande motivering: ” Vi återremitterar ärendet
’Tillsättning av politiska sekreterare under mandatperioden 2015-2018’ för att skapa
möjligheter att hitta större samsyn mellan majoritet och opposition om fördelningen
av tjänsterna. Om ärendet ges mer tid att diskutera tror vi att det går att hitta en
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långsiktig lösning som håller över tid och kommande mandatperioder. Det vore en
styrka för Kalmars demokrati.”
2.

Johan Persson (S) – med instämmande av Dzenita Abaza (S), Anders Andersson (C)
och Ingemar Einarsson (C) – föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.

3.

Björn Brändewall (FP) – med instämmande av Christina Fosnes (M) och Måns
Linge (M) – föreslår att 3:e meningen, 2:a stycket ändras enligt följande:
”Grundbidrag 0,5 tjänst
Mandatbundet enligt följande:
6-8 mandat: 0,25 tjänst
9-15 mandat: 0,5 tjänst
15 eller fler mandat: 1,0 tjänst
Extra resurs till det parti som har ordförandeskapet i
kommunstyrelsen: 0,25
Det skulle ge följande fördelning:
S 1,75
M 1,0
SD 0,75
C 0,5
FP 0,5
MP 0,5
V 0,5
KD 0,5
Totalt: 6,0”

4. Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av Thoralf Alfsson (SD), Christopher
Dywik (KD), Bengt-Olof Roos (KD) samt Max Troendlé (MP) – föreslår i andra hand,
om kommunfullmäktige inte återremitterar ärendet, att kommunfullmäktige ska bifalla
Björn Brändewalls m.fl. förslag.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra
ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet
idag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som vill återremittera det röstar nej”. Vid
omröstningen avges 46 ja-röster och 15 nej-röster (hur var och en röstar framgår av bilaga
A). Det innebär att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag
eller Björn Brändewalls m.fl. ändringsförslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Björn
Brändewalls m.fl. förslag röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster och 25 nej-
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röster (hur var och en röstar framgår av bilaga B). Det innebär att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2015 till och med den 31
december 2018 så ska följande gälla:
Kommunen ska under mandatperioden anställa politiska sekreterare motsvarande 6,0
tjänster. Anställningarna ska ske enligt bestämmelserna i kommunallagen (kap 4) om
politiska sekreterare. Tjänsterna ska fördelas proportionellt efter antal mandat i
fullmäktige till de partier som är representerade i fullmäktige.
Tjänsterna får fördelas fritt inom majoritet och opposition.
Det belopp som blir över genom att politiskt parti inte fullt ut utnyttjar sina ”lönepengar”
för politiska sekreterare får av partiet istället användas för ”kringkostnader” för politiska
sekreterare. Kommunledningskontoret får betala ut dessa pengar till det parti/de partier
som begär detta. Dessa utbetalningar får göras när det finns underlag för att kunna ange
vilka belopp som blivit över av ”lönepengarna”.
Varje politiskt parti ska under mandatperioden 2015-2018 få 10 000 kronor per år för
utbildning och andra ”kringkostnader” för de politiska sekreterarna.
Reservationer
Ledamöterna från M, FP och KD reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför:
”Varje ny majoritet beslutar om sin organisation, men det har tidigare funnits en god
tradition i Kalmar där en parlamentariskt tillsatt grupp före valet diskuterat och
presenterat tänkbara organisatoriska förändringar för att utveckla demokratin ur ett
framtidsperspektiv.
Vi har haft synpunkter på en alltmer minskad insyn på grund av tidigare delegeringar och
den organisationsförändring som majoriteten nu genomdrivit efter valet. Kommunens
bräckliga ekonomi har varit känd i flera år, där vi anser att förändringar i den politiska
organisationen i syfte att spara kunde gjorts för länge sedan och i god tid före ett val.
Vi vill i vårt förslag slå vakt om samtliga partiers möjlighet att bedriva politik, där även
små partier ska yttra sig över en skrivelse eller sammanställa en budget.
Informationsflödet samt förutsättningar att bedriva både intern och extern politiskt
verksamhet blir inte mindre bara för att man är färre förtroendevalda, i detta bidrar
kommunalt grundstöd till att främja samtliga partier.
Ett oppositionsparti har inte samma tillgång till de kommunala tjänstemännen som en
majoritet har, och inte heller samma möjlighet att skapa de uppdrag som kan fylla
luckorna för mindre partier. Därför är det motiverat, att de partier som finns i fullmäktige
fortsatt ges en grundresurs, i vårt förslag en halvtidstjänst. Den kan sedan ökas i
proportion till mandatantal i de steg vårt förslag i yrkandet anger.
Alliansens förslag tillgodoser de kraven och innebär samma besparing för perioden 20152018 som majoritetens förslag. För perioden därefter emotser vi senast ett halvår före
nästa val, en förutsättningslös diskussion i en parlamentariskt tillsatt grupp, om
rollfördelning och resurser till Kalmars förtroendevalda.”
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Ledamöterna från MP reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför:
”Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till ny fördelning av politiska sekreterartjänster.
Det blir en fördelning som ytterligare förstärker majoritetens maktkoncentration och
samtidigt försvårar betydligt för oppositionens partier att utföra sitt uppdrag.
Miljöpartiet håller med om att kostnaderna för den politiska organisationen måste dras
ned när övriga verksamheter bantas. Miljöpartiet föreslår därför tillsammans
med Alliansen en neddragning till 6,0 tjänster, vilket ger en besparing på drygt
800 000 kr. Det innebär samma besparing som majoriteten föreslår, men med en
fördelning av tjänsterna mellan partierna som möjliggör för alla kommunfullmäktiges
partier att företräda sina väljare på ett bra sätt. De partier som redan har årsarvoderade
politiska uppdrag är inte lika beroende av en politisk sekreterare som de partier som står
utan. Majoriteten med 4 heltidsarvoderade kommunalråd vill med detta beslut kraftigt
stärka upp sin egen politiska sekreterartjänsttid på bekostnad av oppositionen. I
oppositionen får vissa partier istället sin sekreterartjänst halverad. För de partier som inte
har några årsarvoderade politiskt aktiva i övrigt blir politisk sekreterare avgörande för att
kunna bedriva politik.
Miljöpartiet vill dessutom göra ytterligare besparingar genom att minska politikerarvodena
som kraftigt höjdes vid ett beslut i fullmäktige, mars 2012. Beslutet innebar kraftigt
utökade politiska kostnader. För kommunalråd 1 blev det en lönehöjning med 7,6 %. Då
fanns det ingen tanke på att minska kostnaderna för den politiska organisationen. Vi stod
inför tuffa ekonomiska tider då liksom nu. För att bli trovärdiga i att en
kostnadsminskning är enda syftet för ändringarna i den politiska organisationen måste
också arvodesfrågan lyftas. Neddragningen av politiska sekreterare tillsammans med
nekandet till insyn för alla oppositionspartier i KSAU, innebär en försämring i
demokratin. Det gör att vissa oppositionspartiet får sämre möjligheter att sätta sig in i
ärenden och komma med synpunkter på majoritetens förslag. Majoriteten sade alltså nej
till att alla oppositionspartier
skulle ha möjlighet till insyn i KSAU, trots att detta inte hade kostat några
pengar. Dessa två ändringar gör att majoritetens uttalande om att vilja värna en god insyn
för oppositionen blir motsägelsefull.”
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

§ 163
Rapport om barnfattigdom – beskrivning av befintliga
insatser och möjliga utvecklingsinsatser
Dnr KS 2014/0268

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 oktober 2014.
Barnfattigdom – beskrivning av befintliga insatser och möjliga
utvecklingsinsatser.
Kommunstyrelsens protokoll den 4 november 2014, § 183.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2012 om budgetmålet ”Barnfattigdomen (Rädda barnens
mätning) ska minska” och gav uppdraget: ”Barn- och ungdomsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att ta fram en
gemensam handlingsplan för att minska effekterna av barnfattigdomen”.
Ett underlag för handlingsplan mot barnfattigdom med beskrivning av befintliga insatser
och möjliga utvecklingsinsatser har tagits fram. Underlaget handlar om att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Under
arbetets gång har fler nämnder än de kommunfullmäktige gav uppdraget till inkluderats.
Förslaget har varit på remiss hos berörda nämnder. Flera nämnder uttalar att de ställer sig
positiva till att olika områden lyfts men påtalar också att flera av utvecklingsinsatserna
både kräver separata utredningar och inte ryms inom befintlig budget.
Flera av de föreslagna utvecklingsinsatserna bör ses i ett vidare perspektiv än i enskilda
nämnders åtaganden. En nämnds arbete och rutiner kan påverka förutsättningarna inom
en annan nämnd. Exempelvis kan möjligheten att snabbt få barnomsorg påverka
möjligheten till egenförsörjning. Förslaget till beslut utesluter inte att nämnderna, enskilt
eller i samverkan, tar initiativ till att utreda och utveckla områden som bedöms klaras
inom befintliga ramar.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige överlämnar dokumentet
”Barnfattigdom – beskrivning av befintliga insatser och möjliga utvecklingsinsatser” till
nämnderna som ett underlag i det fortsatta budgetarbetet.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Bertil Dahl (V) att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar dokumentet ”Barnfattigdom – beskrivning av befintliga
insatser och möjliga utvecklingsinsatser” till nämnderna som ett underlag i det fortsatta
budgetarbetet.
Uppdraget om att ta fram en handlingsplan mot barnfattigdom anses härmed genomfört.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från FP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kommunfullmäktige i Kalmar tog i samband med budgetmålet ’Barnfattigdomen ska
minska’ år 2012 beslut om att ta fram en handlingsplan för att minska effekterna av
barnfattigdomen. Det är denna s.k. handlingsplan som är resultatet vi tar beslut om idag.
Redan 2005 satte Kalmar kommun upp ett mål att minska barnfattigdomen med 25
procent till 2014. Det framgår med stor tydlighet att måluppfyllelsen är långt borta.
Nu är år 2014. Det nu framlagda förslaget Rapport om barnfattigdom ’har mer en
karaktär av underlag för vidare politiska beslut än en direkt handlingsplan att verkställa
per förvaltning’ (citat ur rapporten). I de olika punkterna föreslås tänkbara åtgärder där ett
flertal avslutas med ’utvecklingsinsatsen ryms inte inom befintlig budget’. Således är
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dokumentet snarast ett förslagsdokument istället för en handlingsplan - till intet
förpliktigande.
I liggande förslag saknas inte ambitioner men vi vill kommentera ett par punkter:
I begreppet Barnfattigdom finns även i familjer med funktionshindrade barn och måste
uppmärksammas. På grund av deras situation kan inte alltid föräldern/ föräldrarna arbeta
heltid. Barn i dessa familjer har heller inte alltid möjlighet att delta vid aktiviteter på
fritiden vilket kan bidra till ett utanförskap.
Rädda Barnen – som står bakom Barnfattigdomsrapporterna – har dokumenterat i skrift
hur olika kommuner har gått tillväga med handlingsplaner och åtgärder, väl värda att
studera.
Den sociala investeringsfonden som tidigare diskuterats i Kalmar kommun skulle
förmodligen kunnat bli en koppling mellan förebyggande arbete samt utvecklat nya
metoder som gett ekonomisk vinning för de mest drabbade och minimerat utanförskap i
samhället.
I senaste rapporten om Barnfattigdomen från Rädda Barnen 2013 finns Kalmar kommun
på plats 114 i kommunrankingen.”

§ 164
Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
Dnr KS 2014/0914

Handlingar
Tara Braems avsägelse den 7 november 2014.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Tara Braem (MP).
Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare efter Tara Braem
(MP) och utser en ny ledamot i kommunfullmäktige för Miljöpartiet.

§ 165
Anmälningsärenden
- Kommunstyrelsens protokoll den 4 november 2014
- Sammanträdestider 2015 för kommunfullmäktige
Dnr KS 2014/0876
- Medborgarförslag om att film ska kunna lånas utan kostnad
på stadsbiblioteket samt kultur- och fritidsnämndens svar
Dnr KS 2014/0627
- Motion från Patricia Vildanfors (MP) om Toleransprojektet -
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en pedagogisk metod
Dnr KS 2014/0915
- Medborgarförslag om utomhusbad
Dnr KS 2014/0868

- Regionförbundets delårsrapport 1 januari-30 juni 2014
Dnr KS 2014/0869
- Förstudie förekomst av ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)
inom serviceförvaltningen
Dnr KS 2014/0905
-

Rapport från Kalmarhem AB: Studentbostadssituation

-

Redovisning av enkät till kommunfullmäktigeledamöterna
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Bilaga A
§ 162 Tillsättning av politiska sekreterare under mandatperioden 2015-2018
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Ann-Marie Engström 1:e v ordf
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf
Johan Persson
Dzenita Abaza
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Roger Holmberg
Magnus Lundén
Michael Ländin
Marianne Dahlberg
Nasim Malik
Annika Brodin
Steve Sjögren
Anette Lingmerth
Lasse Johansson
Elisabeth Gustavsson
Robert Sigvardsson
Mona Jeansson
Bjarne Ringdahl
Sandra Shalaby
Stig Persson
Kristina Podolak-Andersson
Erik Holm
Elisabeth Heimark
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Mattias Spångberg
Ylva Granqvist
Anders Andersson
Gunnar Olsson
Ingemar Einarsson
Bodil Wahlgren
Anita Wollin
Bertil Dahl
Liselotte Ross
Leila ben Larbi
Christina Fosnes
Per Dahl
Jonas Lövgren
Karl Holst
Kajsa Hedin
Lisa Jalmander
Jan R Andersson
Måns Linge
Inger Hilmansson
Björn Brändewall
Carl-Henrik Sölvinger
Kent Pettersson
Patricia Vildanfors

Parti
(S)
(S)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(MP)

K
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ersättare

Ja
X
X

Nej

Avst

Från

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anne-Cathrine Lindh

Staffan Ljungar

X
X
Alexander Critén
Britt Dicksson
Pelle Sederkvist

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sofie Bergman

X
Transport:

46

4
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Bilaga A, forts
§ 162 Tillsättning av politiska sekreterare under mandatperioden 2015-2018.
Transport:
Ledamöter
Anna Thore
Max Troendlé
Tara Braem
Christopher Dywik
Bengt-Olof Roos
Thoralf Alfsson
Kjerstin Berggren
Lars Rosén
Petra Gustafsson
Carina Falkestad
Krister Thornberg

Parti
(MP)
(MP)
(MP)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

K Ersättare
A
A
A Annika Carlsson Wistedt
A
A
A
A
A
A
A
A
SUMMA:

46

4

0

0

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

Från

46

15

0

0
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Bilaga B
§ 162 Tillsättning av politiska sekreterare under mandatperioden 2015-2018
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Ann-Marie Engström 1:e v ordf
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf
Johan Persson
Dzenita Abaza
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Roger Holmberg
Magnus Lundén
Michael Ländin
Marianne Dahlberg
Nasim Malik
Annika Brodin
Steve Sjögren
Anette Lingmerth
Lasse Johansson
Elisabeth Gustavsson
Robert Sigvardsson
Mona Jeansson
Bjarne Ringdahl
Sandra Shalaby
Stig Persson
Kristina Podolak-Andersson
Erik Holm
Elisabeth Heimark
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Mattias Spångberg
Ylva Granqvist
Anders Andersson
Gunnar Olsson
Ingemar Einarsson
Bodil Wahlgren
Anita Wollin
Bertil Dahl
Liselotte Ross
Leila ben Larbi
Christina Fosnes
Per Dahl
Jonas Lövgren
Karl Holst
Kajsa Hedin
Lisa Jalmander
Jan R Andersson
Måns Linge
Inger Hilmansson
Björn Brändewall
Carl-Henrik Sölvinger
Kent Pettersson
Patricia Vildanfors

Parti
(S)
(S)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(MP)

K
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ersättare

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anne-Cathrine Lindh

Staffan Ljungar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Alexander Critén
Britt Dicksson
Pelle Sederkvist

Sofie Bergman

Transport:

36

14
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Bilaga B, forts
§ 162 Tillsättning av politiska sekreterare under mandatperioden 2015-2018
Transport:
Ledamöter
Anna Thore
Max Troendlé
Tara Braem
Christopher Dywik
Bengt-Olof Roos
Thoralf Alfsson
Kjerstin Berggren
Lars Rosén
Petra Gustafsson
Carina Falkestad
Krister Thornberg

Parti
(MP)
(MP)
(MP)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

K Ersättare
A
A
A Annika Carlsson Wistedt
A
A
A
A
A
A
A
A
SUMMA:

36

14

0

0

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

36

25

0

0

