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Närvarande 

Ledamöter Björn Eriksson (S) (§§16-25, 27-31) 
Caroline Andersson (S) 
Susann Eklund (S) (§§16-25, 27-31) 
Ingrid Waldenström (MP) (§16, §§18-31) 
Ingemar Oderstedt (V) (§§16-23, 25-31) 
Birgitta Hammarlöf (M) 
Andreas Wang Ellefsen (M) 
Christina Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) 

Ersättare Ingela Evegård (S), tjänstgörande ersättare for Ingrid Waldenström (MP) § 17 
samt for Björn Eriksson (S) § 26 
Mats Östling (S), tjänstgörande ersättare for Susann Eklund (S) § 26 
Margareta Jonze (V), tjänstgörande ersättarefor Ingemar Oderstedt (V)§ 24 
Bo Poleker (M) 
Eva Molnar (KD) 
Mariusz Kawecki (SD) 

Övriga Rebecka Ryblad, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
närvarande 

Asa Tjusberg, exploateringsingenjör 
Elin Persson, exploateringsingenjör 
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§ 16 Fastställande av dagordning 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen. 

Anslagsdatum 

2017-03-07 
Utdragsbestyrkande 

4 (21) 
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§ 18 Information från samhällsbyggnadskontoret 

Dnr: VM l 7/04 

Sammanfattning av ärendet 

Kartstället 12 och Pekpinnen 6 
AsaTjusberg och Elin Persson från projekt- och exploatering informerar om kommande 
försäljning av fastigheterna Kartstället 12 och Pekpinnen 6 i Mölnbo. Kontoret har haft en bra 
dialog med ett dotterbolag till Welac fastigheter, Violrosen, som är intresserad av att bebygga 
tomterna. Enligt detaljplanen får fastigheterna bebyggas med småhus och det är också det som 
är exploatören vill göra. Nästa steg är att skriva ett köpavtal med exploatören. 

skolbänken 
Tjusberg och Persson informerar även om fastigheten skolbänken som nämnden tidigare har 
fått information om på sammanträdet 2016-04-26 § 31. Intentionsavtal har skrivits med Ene by 
Bygg, fastighetsbolaget fick 6 månader på sig att komma in med ett byggnationsförslag som 
stämmer överens med intentionerna och som de tror kan gå igenom bygglovsprocessen. Så snart 
en fastighetsreglering är klar ska Eneby Bygg skicka in bygglovsansökan. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

<W. 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-03-07 
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§ 19 Resultat föräldraenkät HT 2016 

Dnr: VM 17110 

Sammanfattning av ärendet 
Denna enkätundersökning riktades till vårdnadshavare inom forskola och grundskola. 

Svarsfrekvensen på årets foräldraenkät var högre än föregående år i både forskolan och 

grundskolan. Vårdnadshavare till elever i årskurs 2, 5 och 8 gav högst poäng gällande 

personalens bemötande samt vetskapen om vem man som förälder ska vända sig till på skolan. 

Vårdnadshavare till barn i forskolan gav högst poäng på påståendet som berör barns möjlighet 

att skapa och kommunicera med olika material och uttrycksformer samt barns trygghet. 

Resultatet av enkäten visar att grundskolan fick lägst poäng vad gäller studieron i klassrummen 

och att förskolan fick lägst poäng på påståendet om personalen har höga forväntningar på 

barnen. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-09 
Bilagor: 
Resultatsammanställning foräldraenkät for förskolan HT 2016 på kommunövergripande nivå 
och forskoleområdesnivå 
Resultatsammanställning foräldraenkät for grundskolan HT 2016 på kommunövergripande nivå 
och skolnivå 
Enkätmallen för vårdnadshavare inom förskolan 
Enkätmallen for vårdnadshavare till elever i årskurs 2, 5 och 8 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av resultaten från föräldraenkäten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2017-03-07 
Utdragsbestyrkande 
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§ 20 Resultatredovisning betyg HT 2016 årskurs 6 till 9 

D nr: VM l 7/08 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för resultatredovisning skall redovisning av betyg 

för årskurs 6-9 samt meritvärde ske i februari. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-06 

Bilaga: Resultat grundskola ht16- Kommentarer och analys 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av betyg åk 6-9. 

Medskick till protokollet 
Den gröna fårgen som används för att markera vissa siffror är svår att läsa igenom, till nästa 
gång önskar nämnden att kontoret använder en färg som är lättare att läsa igenom. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Tina Hammarström 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~Ä 2017-03-07 
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§ 21 Revidering delegationsordning - utbildningsnämnden 

D nr: VM 17/07 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna beslutade våren 2016 om ett nytt system för 
fördelning av elever på våra grundskolor. Systemet träder i kraft i samband med placering av 
elever inför höstterminen 2017. Det baseras i första hand på vårdnadshavarnas önskemål om 
skola. Om det är fler elever som önskar en skola än det finns platser är det den relativa 
närhetsprincipen som styr vilka elever som placeras på skolan. I samband med detta tas de så 
kallade basplaceringsområdena bort. Förändringen innebär att delegationsordningen behöver 
revideras. Förändringarna framgår av bifogad delegationsordning och avser punkterna C.2-4 
som avser beslut kring skolplikten, punkten E.2 som avser beslut kring placering i F-klass, 
nuvarande punkten F.2 som utgår samt nyvarande F.4 som gäller placering i grundskolan. 

Vidare finns behov av tydlighet i delegationen kring elevhälsans medicinska uppdrag. Två nya 
punkter har lagts till delegationsordningen, A.15 och A.16. Vidare har delegationsordningens 
punkt G.3 beslut om skolplacering av elev inom grundsärskolan mot föräldrarnas vilja ändrats 
från rektor till verksarnhetschefResurscentrum. Förändringen följer att delegat som beslutar om 
mottagande i särskolan även beslutar om placering vid skolenhet. Ä ven dessa förändringar 
framgår av bifogade delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-06 
Delegationsordning för utbildnings- och kommundelsnämnderna, 2017-02-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-11 Skolplacering av grundskoleelever (Dnr UN 1511 06) 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar delegationsordningen daterad 2017-02-23 med föreslagna förändringar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/ Anna Gannå 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~~ ' 
2017-03-07 

Utdragsbestyrkande 
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§ 22 Översyn av och förslag till förändring av avgift till 
fritidsklubb 

Dnr: VM 17114 

Sammanfattning av ärendet 

12 (21) 

För barn i fritidsklubb debiteras idag en teminsavgift som är en procent av aktuellt basbelopp. 
Utöver detta betalas måltider till självkostnadspris till respektive skola. Då detta system innebär 
en stor administration för skolor med kontanthantering för såväl skolor som elever alternativt 
fakturering finns det anledning att se över detta system. 

Utbildningskontoret föreslår att avgiften för fritidsklubb debiteras månadsvis och omfattar den 
nuvarande teminsavgiften som är en procent av aktuellt basbelopp uppdelat per månad samt att 
avgiften även inkluderar ett fast månadsbelopp för måltider enligt självkostnadspris. 
Faktureringen av detta skall ske centralt på utbildningskontoret Detta föreslås träda i kraft från 
och med vårterminen 2018. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-03 
Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, dnr UN 16/082 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb . 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

q~ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-03-07 
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§ 23 Ansökan om föreningsbidrag 2017, Nattvandrarna 1 

Mölnbo 

Dnr: VM 17/12 

Sammanfattning av ärendet 
Nattvandrama i Mölnbo har ansökt om föreningsbidrag med 147 000 kronor till sin verksamhet 
samt till tjänsten. Kultur- och fritidskontoret har utarbetat ett förslag till avtal som gäller för 
2017-2018. Bidrag utgår till fritidsgårdsverksamhet samt l tjänst på lO timmar/vecka för en tid 
av 40 veckor/år. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-01 
Kultur- och fritidskontorets avtalsförslag 
Nattvandrama i Mölnbos bidragsansökan 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. N attvandrama i Mölnbo beviljas bidrag med högst 150 000 kronor per år enligt villkor 

upprättat i avtal. 
2. Nämndordförande ges i uppdrag att underteckna avtalet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Nattvandrama i Mölnbo 
Kultur- och fritidskontoret/förening och anläggning 

Justeran:ti~m Anslagsdatum 

2017-03-07 
Utdragsbestyrkande 
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§ 24 Ansökan om föreningsbidrag 2017, Frista-Mölnbo 
friluftsgård 

Dnr: VM 17/13 

Sammanfattning av ärendet 
Frista-Mölnbo friluftsgård har ansökt om föreningsbidrag med 29 000 kronor år 2017 till 
föreningens kostnader för el samt för uppsättande av en redskapsbod och målning. De 
extrakostnader som blir under 2017 beräknas till 11 000 kronor. 

14 (21) 

Kultur- och fritidskontoret har utarbetat förslag till avtal gällande föreningsbidrag till Frista
Mölnbo friluftsgård. Avtalet gäller för 2017-2018 och utgår som ett bidrag till kostnader föe el 
samt materialkostnader till boden för Frista-Mölnbo friluftsgård med 29 000 kronor år 2017 och 
18 000 kronor år 2018. 

Syftet med verksamheten är att främja ungdoms- och föreningsverksamheten i Mölnbo med 
omnejd och inbjuda ung och gammal till idrottsutövande och stärkande friluftsliv. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-0 l 
Kultur- och fritidskontorets avtalsförslag 
Frista-Mölnbo friluftsgårds bidragsansökan 

Jäv 
Ingemar Oderstedt (V) anmäler jäv och deltar inte under handläggningen av ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till kontorets förslag med den ändring att Frista
Mölnbo friluftsgård beviljas bidrag med 31 000 kronor år 2017 och 20 000 kronor år 2018. 

Birgitta Harnrnarlöf (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Frista-Mölnbo friluftsgård beviljas bidrag med 31 000 kronor år 2017 och 20 000 kronor 

år 2018 enligt villkor upprättat i avtal. 
2. Nämndordförande ges i uppdrag att underteckna avtalet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
F rista-Mölnbo friluftsgård 
Kultur- och fritidskontoret/förening och anläggning 

2017-03-07 
Justera~~ nu m Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 25 Ansökan om föreningsbidrag 2017, Vårdinge 
Hembygdsförening 

Dnr: VM 17/15 

Sammanfattning av ärendet 

15 (21) 

Vårdinge Hembygdsförening har ansökt om föreningsbidrag med 15 000 kronor till sin 
verksamhet. Kultur- och fritidskontoret har utarbetat förslag till avtal gällande föreningsbidrag 
till Vårdinge Hembygdsförening. Avtalet gäller för år 2017-2019 och bidrag med 15 000 kronor 
år 2017 och 20 000 kronor år 2018-2019 föreslås utgå till föreningen för dess medverkan till att 
sprida kunskaper om bygden. Föreningen har ett gott samarbete med Mölnboskolan och avser 
att fortsätta erbjuda skolan dess medverkan i hembygdskunskapen. Vårdinge 
Hembygdsförening samlar också kontinuerligt in fotografier och dokument som digitaliseras. 
Vårdinge församling är också en samarbetspartner för föreningen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-01 
Kultur- och fritidskontorets avtalsförslag 
Vårdinge Hembygdsförenings bidragsansökan 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till kontorets förslag med den ändring att föreningen 
även under 20 l 7 får 20 000 kronor i förenings bidrag. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Vårdinge Hembygdsförening beviljas bidrag med 20 000 kronor år 2017 och 20 000 

kronor 2018-2019 enligt villkor i upprättat avtal. 
2. Nämndordförande ges i uppdrag att underteckna avtalet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Vårdinge Hembygdsförening 
Kultur- och fritidskontoret/förening och anläggning 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-03-07 
Utdragsbestyrkande 
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§ 26 Ansökan om föreningsbidrag 2017-2019, Folkets 
Park i Mölnbo 

Dnr: VM 17/18 

Sammanfattning av ärendet 

16 (21) 

Föreningen Folkets Park i Mölnbo har ansökt om ett treårigt föreningsbidrag på 300 tkr per år. 
Föreningen önskar också fortsätta med avtalsperiod på tre år. Ansökan avser drift och 
verksamhet i Föreningen Folkets hus i Mölnbo samt verksamhetsutveckling för 
bioverksamheten som nu varit igång en avtalsperiod. 

Föreningen Folkets Park har haft treårigt avtal och kontoret föreslår att fortsätta med treårigt 
avtal. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-15 
Kultur- och fritidskontorets avtalsförslag 
Föreningen Folkets Park i Mölnbos bidragsansökan 

Jäv 
Ordförande Björn Eriksson (S) och Susann Eklund (S) anmäler jäv och deltar inte under 
handläggningen av ärendet. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Föreningen Folkets Park i Mölnbo beviljas bidrag med 300 000 kronor år 2017, 305 000 

kronor år 2018 och 31 O 000 kronor år 2019 enligt villkor upprättat i avtal. 
2. Tillförordnad nämndordförande ges i uppdrag att underteckna avtalet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Folkets park i Mölnbo 
Kultur- och fritidskontoret/förening och anläggning 

Justera~ ~~num 

f k ru 2017-03-07 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 27 Verksamhetsplan 2017- Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd (bordlagt 2017-01-24 § 12) 

D nr: VM l 7/09 

Sammanfattning av ärendet 

17 (21) 

Förslag till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds verksamhetsplan innehåller en kort analys av 
föregående års resultat, presentation av de av kommunfullmäktige fastställda målen och 
inriktningsbeslut och därefter förslag på mätetal och förändringsåtgärder. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd återremitterade den 24 januari kontorets förslag till 
verksamhetsplan för att arbeta in tillägg från nämnden. Samordnaren har i samråd med 
samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidskontoret bearbetat verksamhetsplanen enligt 
tilläggen från nämnden. Ändringarna är markerade i grått och återfinns på sidorna 5, 17-19. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-02-17 
Verksamhetsplan Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd, reviderad version, 2017-02-17 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer Verksamhetsplan 2017 för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd. 

Särskilt yttrande 
Birgitta Hammarlöf inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 27. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoret/Olle Lindström 
Samhälls byggnadskontoret/Homan Gohari 
Utbildningskontoret/JörgenAlm 
Redovisning och ekonomisupport, Eva Blomberg 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-03-07 
Utdragsbestyrkande 
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§ 28 Arsbokslut 2016 - Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

D nr: VM 17/20 

Sammanfattning av ärendet 

18 (21) 

Kommundelsnämnden ska till kommunstyrelsen överlämna årsbokslut för perioden januari
december 2016. Enligt Mål- och Budget ska nämnden förutom ett ekonomiskt bokslut även 
lämna en redovisning på de av kommunfullmäktige uppställda mål och inriktningsbeslut 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd har per sista december ett totalt kommunbidrag om 42,3 
mkr och ett resultat på 2, l mkr, en ökning på l, l mkr från prognosen i augusti. Det är främst 
äldreomsorgen och nämndens egen verksamhet som bidrar till det positiva resultatet. 
Verksamhetsmålen samt personalmål uppfylls i den sammanvägda lägesbedömningen, med den 
sammanvägda bedömningen OK. 

Kontorets förslag till nämnden är att godkänna årsbokslut 2016 och överlämna det till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-02-24 
PM "Årsbokslut 2016 Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd" med bilagor 1-7 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att bordlägga ärendet samt yrkar på att nämnden har ett 
extra sammanträde fredagen den 3 mars 2017 för att behandla årsbokslut 2016- Vårdinge
Mölnbo kommundelsnämnd. 

Birgitta Hammarlöf (M), Christina Fritshammar (C) och Göran Lidman (SD) yrkar bifall till 
ordförandens yrkande. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden bordlägger Årsbokslut 2016- Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd. 
2. Nämnden beslutar att ha ett extra sammanträde fredagen den 3 mars 2017 för att 

behandla årsbokslut 2016- Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-03-07 



Sammanträdesprotokoll l 2017-02-281 Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 19 (21) 

§ 29 Nämndledamöter informerar 

Dnr: VM l 7/04 

• Ingemar Oderstedt (V) informerar om att han har läst det slutgiltiga yttrandet från 
Södertälje kommun gällande Samrådsremiss av Sörmlands regionala 
trafikförsörjningsprogram. Oderstedt informerar att han med glädje kan konstatera att de 
synpunkter som lyftes fram av Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd alla fanns med i 
det slutgiltiga yttrandet. 

• Birgitta Hammarlöf (M) informerar att föreningsbidragsberedningen nu har startat. 
• Ordförande Björn Eriksson (S) informerar om ett mail från en kommundelsinvånare som 

anser att skötseln av isbanan är undermålig. Ordförande informerar om svar från tekniskt 
ansvarig för de södra kommundelarna, Anders Bengs, som menar att isen är för tunn för 
att ligga kvar när det töar, när man sen behöver ploga bort snö ovanpå isen så skrapas 
isen bort och blir förstörd. Bengs hänvisar till Ljungbackens IP och inomhusrinken som 
finns där. 

Kopia skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Mats J o hannesson 
Sarnhällsbyggnadskontoret/ Anders Bengs 

Anslagsdatum 

2017-03-07 

Utdragsbestyrkande 
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§ 30 Anmälningsärenden 

D nr: VM l 7/04 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2017-01-30 § 14 "Trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorg- svar på 

motion av Tommy Hansson {SD)" 

• Protokollsutdrag 2017-01-30 § 10 "Styrande dokument i södertälje kommun" 

V~rdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
• Ordförandebeslut nr A 6/1 § 1 "Yttrande om "En mer flexibel ämneslärarutbildning" 

Länsstyrelsen i Stockholm 
• Beslut, 403-41875-2016, 2017-01-20 "Överklagande av ett beslut om nekat förhandsbesked för 

nybyggnad avenbostadshus på fastigheten Edesta 7:1 i södertälje kommun" 
• "Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Edesta 7:1 i södertälje kommun", 

Dnr: 4032-41875-2016, 2017-02-15 

Nacka tingsrätt 
• Mark- och miljödomstolen, dom M4640-16, 2017-01-30 

Utbildningskontoret 
• Redovisning av regelbunden tillsyn av fristående förskolor i södertälje kommun, 2017-02-06 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anrnälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-03-07 
Utdragsbestyrkande 
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§ 31 Delegationsbeslut 

Dnr: VM 17/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Ansökan återkallas, Vårdinge-Näsby 1:16, SBN 2016-00618, 2017-01-30 

• Startbesked, Hjortsberga 8:102, SBN 2016-00539, 2017-01-16 

• Slutbesked, Edesta 2:13, SBN 2012-00224, 2017-01-30 

• Ansökan återkallas, Vårdinge-Näsby 1:22, SBN 2016-00620, 2016-11-15 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes sign u m 

f? · 
Anslagsdatum 

2017-03-07 
Utdragsbestyrkande 
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Nif"moderaterna 
Vårdinge-Mölnbo Kommundelsnämnd 

2017-02-28 

Särskilt yttrande 

Ärende 15 

Vårdinge- Mölnbo kommundelsnämnds Verksamhetsplan iör 2017 

Vårdinge- Mölnbo kommundelsnämnd har i dag att fatta beslut om Verksamhetsplan 2017 
där de ekonomiska ramarna samt besparingarna ingår. 

I Mål & Budget för Södertälje kommun har Nya Moderatema föreslagit en annan 
organisationsmodell än den nuvarande, med en sammanslagning av de södra kommundelarna 
och en avveckling av Enhöma kommundel. En sammanslagning av de södra kommundelarna 
skulle medföra helt andra förutsättningar att klara snabba förändringar i verksamhetsvolym 
inom vissa verksamheter. 

Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar vi bifall till alla delar i Verksamhetsplan 2017 för 
Vårdinge- Mölnbo kommundelsnämnd som föreligger vid dagens sammanträde, förutom de 
ekonomiska ramarna och föreslagna besparingarna, där vi hänvisar till Nya Moderaternas 
förslag till Mål & Budget 20 l 7. 

För Nya Moderata i Södertälje. 

·~·~fQ·'··~~.q ... 
Birgitta Hammarlöf (M) Andreas Wang Ellefsen (M) 

2.e v ordförande ledamot 


