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Riktlinjer för resultatutjämningsreserv
Ärendebeskrivning
I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk för
hur kommuner och landsting ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där
beskrivs bland annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk
hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet. Reglerna
för det så kallade balanskravet anger hur ekonomiska underskott ska beräknas
och regleras.
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att
under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat
efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa och de
kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven
ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning
som fullmäktige ska besluta om. Det finns därmed ett lokalt tolkningsutrymme
för hur hanteringen ska utformas.
I Gislaveds kommun beslutade kommunfullmäktige den 30 januari 2014, § 3 om
riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv (RUR) som är i enlighet
med det tidigare kommunfullmäktige beslut den 28 april 2011, § 39 om
pensions- och konjunkturbuffert, hur den ska byggas upp och hur den kan
disponeras eftersom
Kommunallagens utformning av RUR och som gäller från och med 2013, är i
princip densamma som de regler om pensions- och konjunkturbuffert som är
gällande i Gislaveds kommun men med vissa justeringar.
Syftet med resultatutjämningsreserven är att kunna bygga upp en reserv under
goda tider för att senare kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen
är svag. RUR är avsedd att utjämna stora svängningar i skatteunderlaget över
konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna.
Möjligheterna till reservering och disponering av RUR framkommer i
balanskravsutredning i bokslut.
Reservering till resultatutjämningsreserv
För att göra en reservering till RUR ska resultatet överstiga en procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag samt kommunalekonomisk utjämning. Med
årets resultat menas det lägsta av årets resultat och årets resultat efter
balanskravsjustering.
För Gislaveds kommun behöver inte en reservering till RUR delas upp till
konjunkturbuffert och pensionsbuffert enligt det tidigare
kommunfullmäktigebeslutet utan det räcker att det är reservering till
resultatutjämningsreserv (RUR).
Disponering av RUR
Enligt kommunallagen (8 kap 3 d§, tredje stycket) anges följande;
”Medel från resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över
konjunkturcykel”
Dessutom måste resultat efter balanskravsjusteringar vara negativt.
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Ks § 405 (forts.)
Reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat eller med ett belopp
som motsvarar reservens storlek om underskottet är större än reserven.
Det är svårt att definiera hur en konjunkturcykel ser ut, hur omfattande den är
samt att fastslå hur en utjämning av konjunkturen ska gå till. För Gislaveds
kommun kan disponering av RUR göras efter egen bedömning av hur en
konjunkturcykel ska mätas.
Prognosen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket, jämfört med
den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, kan användas som
riktmärke för hur disponeringen från RUR får göras.
Disponering av den ackumulerade resultatutjämningsreserven som finns i
kommunens redovisning fram till 2017 omfattas av denna möjlighet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 28 april 2011, § 39
Kommunfullmäktige den 30 januari 2014, § 3
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 december 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut om riktlinjer för hantering
av resultatutjämningsreserv, RUR, den 30 januari 2014, §3,

att

reservering till RUR ska göras när resultatet överstiger en procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag samt kommunalekonomisk
utjämning. Med årets resultat menas det lägsta av årets resultat efter
balanskravsjustering,

att

disponering av RUR kan göras efter kommunens egen bedömning av hur
en konjunkturcykel ska mätas,

att

prognosen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket, jämfört
med den genomsnittliga utvecklinen de senaste tio åren, kan användas
som riktmärke för hur disponeringen från RUR får göras,

att

disponering från den ackumulerade resultatutjämningsreserven, RUR,
som finns i kommunens redovisning fram till 2017 omfattas av denna
möjlighet, samt

att

beslut om att disponera medel från RUR sker i samband med hantering
av årsredovisning.
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Kommunfullmäktige
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Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv, RUR
Ärendebeskrivning
I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk för hur
kommuner och landsting ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland
annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål
och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet. Reglerna för det så kallade
balanskravet anger hur ekonomiska underskott ska beräknas och regleras.
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under
vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat
efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa och de
kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska
hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som
fullmäktige ska besluta om. Det finns därmed ett lokalt tolkningsutrymme för hur
hanteringen ska utformas.
I Gislaveds kommun beslutade kommunfullmäktige den 28 april 2011, § 39 om
pensions- och konjunkturbuffert, hur den ska byggas upp och hur den kan
disponeras. Kommunallagens utformning av RUR och som gäller från och med
2013, är i princip densamma som de regler om pensions- och konjunkturbuffert
som är gällande i Gislaveds kommun men med vissa justeringar.
Syftet med resultatutjämningsreserven är att kunna bygga upp en reserv under
goda tider för att senare kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är
svag. RUR är avsedd att utjämna stora svängningar i skatteunderlaget över
konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. Möjligheterna
till reservering och disponering av RUR framkommer i balanskravsutredning som
ska göras i både budget och bokslut.
För att göra en reservering till RUR ska resultatet överstiga 1 procent av skatter
och generella statsbidrag. Nivån 1 procent gäller för de kommuner som, liksom
Gislaved, har en positiv soliditet inklusive hela pensionsskulden. Med årets resultat
menas det lägsta av årets resultat och årets resultat efter balanskravsjustering.
Enligt kommunallagen (8 kap 3 d§, tredje stycket) anges följande;
”Medel från resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över
konjunkturcykel”
Dessutom måste resultat efter balanskravsjusteringar vara negativt. För att
reserven ska användas måste det med andra ord vara en lågkonjunktur och
reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat eller med ett belopp som
motsvarar reservens storlek om underskottet är större än reserven.
För att definiera en konjunkturcykel används utvecklingen av det underliggande
skatteunderlaget. Prognosen för det årliga underliggande skatteunderlaget för
riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, används
som riktmärke för hur disponeringen från RUR får göras.
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Kf § 3(forts.)
Lagstiftningen ger möjlighet till lokala tillämpningar förutom att avsättning till
konjunkturbufferten endast får ske då det lägsta av årets resultat och årets
resultat efter balanskravsjusteringen uppgår till minst 1 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. För Gislaveds kommun
motsvarar detta procenttal för närvarande 15 mnkr.
Lagstiftningen innebär att Gislaveds kommun bör ändra på beskrivningen för
avsättning till konjunkturbuffert till beloppet över 1 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Även disponeringen av konjunkturbufferten bör ändras till utvecklingen av det
underliggande skatteunderlaget i stället för nuvarande nivå 1,5 %
skatteunderlagstillväxt. Prognosen för det årliga underliggande skatteunderlaget
för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren och att
använda SKL:s sammanställning för ändamålet bör istället vara styrande för
disponeringen.
Avseende avsättning till och disponering av kommunens pensionsbuffert behöver
inga ändringar göras.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 28 april 2011, § 39
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2013
Kommunstyrelsen den 26 november § 472
Kommunstyrelsen den 10 december 2013, § 493
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar

Justerares signatur

att

resultatutjämningsreserven (RUR) i Gislaveds kommun är uppdelad i en
konjunkturbuffert samt en pensionsbuffert i likhet med beslut i
kommunfullmäktige den 28 april 2011, § 39,

att

reservering till konjunkturbuffert får göras om kommunen uppnår god
ekonomisk hushållning enligt målen med ett belopp som motsvarar det
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat
efter balanskravsjusteringen som överstiger en procent av summan av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning,

att

konjunkturbuffert är avsedd att utjämna intäkter över en konjunkturcykel,
med syfte att täcka sviktade skatteunderlag vid befarad eller konstaterad
konjunkturnedgång. Disponering av konjunkturbuffert sker endast då det är
lågkonjunktur enligt den underliggande skatteunderlagsutvecklingen för
riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren,

att

reservering till pensionsbuffert får göras av belopp upp till det belopp som
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av
årets resultat efter balanskravsjusteringen som understiger en procent av
summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning,
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att

disponering av pensionsbuffert får ske då pensionskostnaderna uppgår till
80-90 mnkr/år och då den upparbetade pensionsbufferten uppgår till 200
mnkr, samt

att

beslut om att disponera medel från RUR sker i samband med hantering av
budget och årsredovisning.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
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Pensions- och konjunkturbuffert
Kf §39 2011-04-28

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting årligen upprätta budgeten
så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om det redovisade resultatet ändå blir
negativt ska detta regleras senast under det tredje året efter det att det negativa
resultatet uppstått. Detta balanskrav är dock underordnat kommunallagens krav
på god ekonomisk hushållning. Balanskravet är den minst godtagbara nivån.
Gislaveds kommun har beslutat om finansiella mål alltsedan lagkravet infördes.
Från och med 2011 års budget innebär god ekonomisk hushållning för
Gislaveds kommun att de finansiella målen är följande:



Resultatnivån under femårsperioden 2011-2015 ska uppgå till i
genomsnitt minst 15 mnkr per år
Soliditeten (exklusive pensionsskuld) för perioden 2011-2015 ska som
genomsnitt inte vara lägre än 73 procent.

Syftet med kommunens finansiella mål är att upprätthålla en långsiktigt välskött
ekonomi utifrån god ekonomisk hushållning . Det finansiella målet 15 mnkr är
relaterat till pensionsskulden. Pensionskostnaderna kommer att öka kraftigt från
2011 års kostnadsnivå 71 mnkr till drygt 90 mnkr per år under perioden 20202030. För att möta denna kostnadsökning ska 15 mnkr upparbetas årligen för att
användas i balansavstämningen då kostnaderna uppgår till 80-90 mnkr/år och då
den upparbetade ”pensionsbufferten” uppgår till 200 mnkr. I samband med
årsbokslut ska resultat upp till det finansiella målet (för närvarande 15 mnkr)
avsättas under det egna kapitalet som ”pensionsbuffert”.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sin ”Ekonomirapport maj 2009”
under avsnitt aktuella frågor hanterat avsättning och disponering av överskott. I
rapporten, som skrevs i samband med finanskrisen, görs följande uttalande:
”När de nu drabbats av en djup lågkonjunkturs effekter bör det enligt vår
mening ligga inom ramarna för god ekonomisk hushållning att i efterhand
fatta beslut om att det kan vara ett så kallat synnerligt skäl att tillgodoräkna
sig delar av tidigare års överskott. Denna möjlighet bör dock bara stå
öppen för de kommuner och landsting som realt konsoliderat ekonomin
under de senaste åren. Vi gör tolkningen att de begränsningar för att göra
detta som finns i förarbetena till lagstiftningen i första hand syftar på de
kommuner och landsting som under de senaste åren levt upp till dessa mål”.
Gislaveds kommun har en god grundekonomi vilket innebär en hög soliditet och
avsaknad av lån. En god grundekonomi ger förutsättningar för att bättre klara
kommande ekonomiska belastningar. Den goda grundekonomin innebär att det
finansiella målet enbart relateras till pensionsskulden och inte även till värdesäkring av tillgångar m.m.
Utifrån SKL:s tolkning kommer Gislaveds kommun fr.o.m. 2010 års årsbokslut
öronmärka resultat över det finansiella målet till en ”konjunkturbuffert” under
det egna kapitalet.”Konjunkturbufferten” får disponeras de år som skatteunderlagstillväxten enligt SKL understiger 1,5 %.
Disponering av pensions- och konjunkturbuffert hanteras i samband med
upprättande av den balansavstämning som görs i den årliga årsredovisningen.
Justerares underskrift
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Avstämningen av de ekonomiska målen ska göras av kommunfullmäktige i
samband med hantering av budget, reviderad budget, delårsbokslut och
årsredovisning.
För enskilda år kan avvikelser från målen förekomma, vilket ska hanteras i den
därpå följande budgetprocessen och anpassning av resultatnivå och soliditetsnivå görs för de efterföljande åren.
I samband med planering av kommande års budget ska avstämning göras så att
det finansiella målet uppnås under den gällande 5-årsperioden och som för
närvarande är perioden 2011-2015.
Uppföljningsintervallet sätts till två gånger per år (delårsbokslut samt
årsbokslut).
Ekonomichefen Stefan Tengberg redogör för förslaget.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2011
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 22 mars 2011, § 18
Kommunstyrelsen den 5 april 2011, § 114
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

anta principen för ”pensionsbuffert” och ”konjunkturbuffert” under det
egna kapitalet,

att

disponering av ”pensionsbuffert” får ske då pensionskostnaderna uppgår
till 80-90 mnkr/år och då den upparbetade ”pensionsbufferten” uppgår till
200 mnkr,

att

disponering av ”konjunkturbuffert” får ske då skatteunderlagstillväxten
enligt SKL understiger 1,5 %,

att

i 2010 års årsredovisning under det egna kapitalet öronmärka 10,3 mnkr
(2010 års finansiella mål) till ”pensionsbuffert”, samt

att

i 2010 års årsredovisning under det egna kapitalet öronmärka resterande
del av årsresultatet till ”konjunkturbuffert”.
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Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
Kommunstyrelsen
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Antal ledamöter i nämnder och bolag från mandatperioden 20192022
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 26 april 2018 fattat beslut om antal ledamöter i
nämnder och bolag från mandatperioden 2019-2022. Bland annat beslutades att
antal ledamöter i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen ska vara 13 ordinarie och 13 ersättare från och med
mandatperioden 2019-2022.
Yrkande
Carina Johansson (C): Att antalet ledamöter i socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen ska vara 15 ordinarie och 15
ersättare från och med mandatperioden 2019-2022, samt att upphäva
kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2018, § 57 gällande antal ledamöter i
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

antalet ledamöter i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
kommunstyrelsen ska vara 15 ordinarie och 15 ersättare från och med
mandatperioden 2019-2022, samt

att

upphäva kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2018, § 57 gällande antal
ledamöter i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-04-26
Kf §57

Dnr: KS.2018.51

Sida
1(3)
1

Antal ledamöter i nämnder och bolag från mandatperioden 20192022
Ärendebeskrivning
Parlamentariska kommittén har den 12 februari 2018 behandlat ärendet om
antal ledamöter i nämnder och bolag för mandatperioden 2019-2022 och
beslutat att föreslå kommunfullmäktige:
att

antalet ledamöter i den ordinarie parlamentariska kommittén ska bestå
av kommunfullmäktiges presidium samt en (1) representant från varje
parti i kommunfullmäktige och ersättare för de partier som inte har en
plats i kommunfullmäktiges presidium (beslutet verkställs från
mandatperioden 2019-2022),

att

antalet ledamöter i fast beredning demokrati och samhällsutveckling ska
vara 15 ordinarie och inga ersättare (beslutet verkställs från
mandatperioden 2019-2022),

att

antalet ledamöter i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
kommunstyrelsen ska vara 13 ordinarie och 13 ersättare(beslutet
verkställs från mandatperioden 2019-2022),

att

antalet ledamöter i fastighet- och servicenämnden, tekniska nämnden,
fritidsnämnden och kulturnämnden ska vara 7 ordinarie och 7 ersättare
(beslutet verkställs från mandatperioden 2019-2022), samt

att

antalet ledamöter i Gisletorp lokaler AB, AB Gislavedshus och Gislaved
Energi Koncern AB ska vara 7 ordinarie och inga ersättare (beslutet
verkställs från mandatperioden 2019-2022).

Kommunstyrelsen har den 21 mars 2018 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att besluta enligt parlamentariska kommitténs förslag.
Beslutsunderlag
Parlamentariska kommittén den 12 februari 2018, § 2
Kommunstyrelsen den 21 mars 2018, § 93
Ärendet bordläggs mellan kl. 22.55-23.10
Yrkande
Fredrik Sveningson (L): Att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att
utreda om det inte är mer lämpligt att fastighet- och servicenämnden och
tekniska nämnden består av 9 ledamöter. Om återremissen faller yrkas att
fastighet- och servicenämnden och tekniska nämnden ska bestå av 9 ledamöter.
Agneta Karlsson: Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Fredrik
Sveningsons (L) yrkande.
Lennart Kastberg (KD): Bifall till Fredrik Sveningssons (L) yrkande.
Carina Johansson (C): Att antalet ledamöter i fastighet- och servicenämnden,
tekniska nämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden ska vara 9 ordinarie
ledamöter och 9 ersättare, i övrigt bifall till förslaget.
Justerares signatur
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Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
Erik Anderson (K): Att antalet ledamöter i socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ska vara 15 ledamöter och 15
ersättare i respektive nämnd.
Niclas Palmgren (M): Att i sista att-satsen tillägga att Gislaveds Energikoncern
AB med dess dotterbolag ska vara 7 ordinarie ledamöter och inga ersättare.
Marie Johansson (S): Bifall till Niclas Palmgrens (M) tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningsons (L) yrkande om
återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Carina Johanssons (C) och Fredrik
Sveningsons (L) yrkande att fastighet- och servicenämnden och tekniska
nämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare mot kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Carina Johanssons (C) och Fredrik Sveningsons (L)
yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 37 JA-röster och 11 Nej-röster, en ledamot är
frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer därefter proposition på Carina Johanssons (C) yrkande att
fritidsnämnden och kulturnämnden ska bestå av 9 ordinarie ledamöter och 9
ersättare mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för bifall till Carina Johanssons (C) yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 38 JA-röster, 8 NEJ-röster, 2 ledamöter avstår från
att rösta och en ledamot är inte närvarande. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande och
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
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Ordföranden ställer proposition på sitt egna tilläggsyrkande och
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
ordförandens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Kommunfullmäktige beslutar
att

antalet ledamöter i den ordinarie parlamentariska kommittén ska bestå
av kommunfullmäktiges presidium samt en (1) representant från varje
parti i kommunfullmäktige och ersättare för de partier som inte har en
plats i kommunfullmäktiges presidium (beslutet verkställs från
mandatperioden 2019-2022),

att

antalet ledamöter i fast beredning demokrati och samhällsutveckling ska
vara 15 ordinarie ledamöter och inga ersättare (beslutet verkställs från
mandatperioden 2019-2022),

att

antalet ledamöter i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
kommunstyrelsen ska vara 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare
(beslutet verkställs från mandatperioden 2019-2022),

att

antalet ledamöter i fastighet- och servicenämnden, tekniska nämnden,
fritidsnämnden och kulturnämnden ska vara 7 ordinarie ledamöter och 7
ersättare (beslutet verkställs från mandatperioden 2019-2022), samt

att

antalet ledamöter i Gisletorp lokaler AB, AB Gislavedshus och Gislaved
Energi Koncern AB med dess dotterbolag ska vara 7 ordinarie ledamöter
och inga ersättare (beslutet verkställs från mandatperioden 2019-2022).

Reservationer
Carina Johansson (C), Håkan Josefsson (C), Bengt Petersson (C), Lars-Ove
Bengtsson (C), Lars Larsson (C) och Inga-Maj Eleholt (C) reserverar sig till
förmån för Carina Johanssons (C) yrkande.
Fredrik Sveningsson (L) och Lars Park (L) reserverar sig till förmån för Fredrik
Sveningssons (L) yrkande.
Lennart Kastberg (KD) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande.
Erik Anderson (K) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande.
Expedieras till:
Samtliga nämnder och bolag
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