
 PROTOKOLL  
 Sammanträdesdag 
 2017-10-31   1(9) 
 

 
 
Tid och plats 
Tisdagen den 31 oktober 2017, kl. 16.00-16.50, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
 
Omfattning 
§ 130-148 
 
Beslutande ledamöter 
Helene Sandberg (S) ordförande 
Andreas Cerny (L) 1:e vice ordförande 
Anita Spjuth (V) 2:e vice ordförande 
Per Flensburg (MP) 
Birgitta Bergman (M) 
Lisa Berglund (KD) 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
Niklas Hallberg (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sofia Bohlin (S) tjänstgörande för Anders Jonsson (S) 
 
Övriga närvarande 
Sead Omerovic (S) 
Ramadhan Hashim (S) 
Kim Lindberg (V) 
Amanda Wiktorsson (M) 
Alva Mannberg (M) 
Rasmus Kivinen (M) 
Kamran Rousta (L) 
Jovan Vuckovic (SD) 
Anders Waldau utbildningschef 
Michael Malmström controller 
Anna Stensson kvalitets- och utvecklingsledare 
Eva Lindström nämndsekreterare 
Johanna Uhlman antagningsadministratör 
Towe Norder personalföreträdare 
Emma Sandin blocksekreterare Stadsledningskansliet 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 30 oktober kl. 17.30-18.30. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 24 oktober kl.16.30-18.15. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 30 oktober kl. 22.00-23.30 
 
§ 130 
Justering 
Lisa Berglund (KD) med Anna-Lena Svensson Forsberg (C) som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll.  Justeringen äger rum på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen torsdagen den 2 november 2017. 
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§ 131 
Godkännande av samt ändring i föredragningslistan 
Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ett initiativärende ”Säkerställ rätt 
ersättning till fristående huvudmän” § 144. Ärendet ”Förslag till förändring av 
programstrukturen i gymnasieskolan”, § 135, utgår. Upprättad föredragningslista med 
ovanstående ändringar godkänns. 
 
§ 132 
Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
 
§ 133 Dnr 2017-00078 042 
Budgetuppföljning september 2017 
Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen visar ett underskott på 0,7 mnkr. 
I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 3,7 mnkr. Den del som beräknats tillhöra 
friskolor som finns i Borås Stad är fördelad. Utöver detta har Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden tillåtelse, efter beslut i Kommunstyrelsen, att använda 7,1 mnkr för 
fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen. 
 
I resultatet ingår: 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 att tilldela ytterligare 12,1 mnkr; 
5,0 mnkr avseende den nya lagstiftningen ”Rätt till utbildning inom Kommunalvuxenutbildning 
på gymnasienivå för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning 
och yrkeshögskolan”. Ram och prognos är höjd med motsvarande kostnad. 
7,1 mnkr av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ackumulerade resultat får användas, 
enligt beslut i Kommunstyrelsen, för fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen. 
Redovisas som underskott i resultaträkningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-03 att tilldela Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
9,9 mnkr i ett tillfälligt utökat kommunbidrag under 2017 med anledning av flyktingsituationen. 
Ram och prognos är höjd med motsvarande kostnad. 
 
Föreliggande behov om 4,0 mnkr investeringsutrymme för mindre om- och tillbyggnadsprojekt. 
 
Föreliggande behov om 3,0 mnkr för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens investeringar 
av inredning och inventarier för Bäckängsgymnasiet. 
 
Viss osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala 
ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning för september 2017. 
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§ 134 Dnr 2017-00182 612 
Kvalitetsrapport läsåret 2016/2017, Gymnasie- och vuxenutbildnings- 
förvaltningen 
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän och skolenheter 
systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i 
förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. En 
kvalitetsrapport för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen läsåret 2016/2017 har 
upprättats. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad kvalitetsrapport för läsåret 2016/2017, och 
översänder densamma för kännedom till Kommunstyrelsen. 
 
§ 135 Dnr 2017-00183 612 
Förslag till förändring av programstrukturen i gymnasieskolan 
 
Ärendet utgår. 
  
§ 136 Dnr 2017-00158 003 
Remiss – Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata 
utförare 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av riktlinjerna för uppföljning av 
verksamhet som utförs av privat utförare samt därtill hörande bilaga.  I riktlinjerna anges att en 
kommun som har lämnat över verksamhet till privat utförare har ansvaret för att verksamheten 
följs upp och kontrolleras samt att allmänheten ges möjlighet till insyn. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att de föreslagna riktlinjerna på ett tydligt sätt 
anger hur avtal ska utformas med privat utförare som ska bedriva verksamhet åt kommunen 
samt hur arbetet med uppföljning ska ske. Av nämndens verksamheter är det 
vuxenutbildningen som har privata utförare,  bl.a. svenska för invandrare (Sfi) har överlämnats 
på entreprenad.  Upphandlingsavtal och uppföljning av verksamhet på entreprenad sker inom 
vuxenutbildningen redan nu enligt de föreslagna riktlinjerna. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker riktlinjerna för uppföljning av verksamhet som utförs av 
privat utförare. 
 
§ 137 Dnr 2017-00167 619 
Remiss – Motion; Utbildning för vindkraft i Borås Stad 
Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt rubricerad remiss 
för yttrande. Motionärerna vill att Borås Stad undersöker möjligheten av en utbildning av 
vindkraftstekniker tillsammans med näringslivet, högskolan och Borås Energi. 
 
Yrkanden 
Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), Birgitta 
Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Lisa Berglund (KD) lägger ett alternativt 
förslag till yttrande (bilaga 1 till protokollet). 
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Den rödgröna gruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Helene Sandberg (S), Anita 
Spjuth (V), Per Flensburg (MP) och Sofia Bohlin (S) yrkar att nämnden avger yttrande i enlighet 
med upprättat förslag till beslut. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande. 
 
Omröstning begärs. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande. 
Nej innebär bifall till alliansgruppens yrkande. 
 
Omröstningsresultat: 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 
från att 
rösta 

Helene Sandberg (S) X   
Andreas Cerny (L)  X  
Anita Spjuth (V) X   
Per Flensburg (MP) X   
Birgitta Bergman (M)  X  
Lisa Berglund (KD)  X  
Anna-Lena S. Forsberg (C)  X  
Niklas Hallberg (SD)  X  
Sofia Bohlin (S) X   
Antal: 4 5  

 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i enlighet 
med Andreas Cernys (L), Birgitta Bergmans (M), Anna-Lena Svensson Forsbergs (C) och Lisa 
Berglunds (KD) yrkande. 
 
Helene Sandberg (S), Anita Spjuth (V), Per Flensburg (MP) och Sofia Bohlin (S) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen och översänder yttrande till Kommunstyrelsen. 
 
§ 138 Dnr 2017-00176 024 
Gallring av pappershandlingar efter skanning till digitalt journalsystem 
Under 2016 ersatte Borås Stad journalsystemet Asynja/CGM J4 med ProReNata. För att 
effektivisera och kvalitetssäkra journalhanteringen är avsikten att man i det nya systemet 
ska ha en helt digital journalhandling, från det att journal upprättas till att den arkiveras. 
Även om elevhälsans handläggning av patientjournaler till största del redan idag är digital, 
upprättas handlingar samt att det inkommer handlingar från elever, vårdnadshavare, 
vårdgrannar, kommuner och myndigheter i pappersform. För att kunna få en 
kvalitetssäkrad journalhanteringsprocess som är helt digital kommer elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats i Borås Stad att skanna inkommande och upprättade 
pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i ProReNata. 
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Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att inkommande och upprättade pappershandlingar, 
som tillhör en elevs patientjournal i ProReNata, skannas till journalsystemet och att pappershandlingen 
därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats 
och Verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insatser ha säkerställt följande: 
 
Innan verksamheten påbörjar gallring enligt detta beslut ska respektive verksamhetschef genom 
erforderliga rutiner tillse att:  

- skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets 
anvisningar. 

- kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande 
information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 

- gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde 
- personalen har tillräcklig kompetens för att bedöma ovanstående och utföra aktiviteten. 

 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten från 
och med 2018-01-01.    
 
§ 139 Dnr 2017-00185 002 
Beslutsattest, behörighetsattest/utanordning 
Dokumentet Beslutsattest, behörighetsattest/utanordning har reviderats. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till besluts- och behörighetsattest att gälla 
fr.o.m. 2017-11-01. 
 
§ 140 Dnr 2017-00186 206 
Hyrestaxa för skollokaler 
Dokumentet Hyrestaxa för skollokaler har reviderats. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer dokumentet Hyrestaxa för skollokaler att gälla 
fr.o.m. 2017-11-01. 
 
§ 141 Dnr 2017-00184 024 
Beslut om utbetalning av förlorad arbetsförtjänst vid deltagande på 
Integrationsdagen 
Från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden deltar Helene Sandberg (S) och Anita Spjuth 
(V) på Integrationsdagen. Även Birgitta Bergman (M) deltar men då som representant för 
Arbetslivsnämnden. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att de ledamöter och ersättare i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden som deltar på Integrationsdagen den 7 november erhåller förlorad arbetsförtjänst. 
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§ 142 Dnr 2017-00010 612 
Val av kontaktpolitiker vid Almåsgymnasiet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om val av kontaktpolitiker i 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Då Stina Medelius (M) begärt 
entledigande från uppdraget som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, behöver 
nämnden utse en ny kontaktpolitiker vid Almåsgymnasiet. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Rasmus Kivinen (M) att vara nämndens särskilda 
kontaktpolitiker vid Almåsgymnasiet tillsammans med Anita Spjuth (V) och Jovan Vuckovic (SD). 
 
§ 143 Dnr 2017-00011 612 
Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter till 
programråd 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens representanter till 
programråden. Då Stina Medelius (M) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, behöver nämnden utse en ny representant 
(ordinarie) i programrådet för Hantverksprogrammet Textil design samt en ny representant 
(ersättare) i programrådet för Hantverksprogrammet Frisör. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Rasmus Kivinen (M) att vara nämndens representant 
(ordinarie) i programrådet för Hantverksprogrammet Textil design, samt att vara nämndens representant 
(ersättare) i programrådet för Hantverksprogrammet Frisör. 
 
§ 144 Dnr 2017-00195 612 
Initiativärende – Säkerställ rätt ersättning till fristående huvudmän 
Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), Birgitta 
Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Lisa Berglund (KD) lägger vid dagens 
sammanträde fram ett initiativärende ”Säkerställ rätt ersättning till fristående huvudmän” (bilaga 
2 till protokollet. De föreslår nämnden besluta att Gymnasie- och vuxenutbildnings- 
förvaltningen får i uppdrag att analysera Förvaltningsrätten i Jönköpings domar, mål nr 3224-16 
och 3225-16, och därefter redovisa på vilket sätt förvaltningen framgent säkerställer att rätt 
ersättning till fristående huvudmän betalas ut. 
 
Den rödgröna gruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Helene Sandberg (S), Anita 
Spjuth (V), Per Flensburg (MP) och Sofia Bohlin (S) yrkar avslag av initiativärendet. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande. 
 
Omröstning begärs. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande. 
Nej innebär bifall till alliansgruppens yrkande. 
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Omröstningsresultat: 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 
från att 
rösta 

Helene Sandberg (S) X   
Andreas Cerny (L)  X  
Anita Spjuth (V) X   
Per Flensburg (MP) X   
Birgitta Bergman (M)  X  
Lisa Berglund (KD)  X  
Anna-Lena S. Forsberg (C)  X  
Niklas Hallberg (SD) X   
Sofia Bohlin (S) X   
Antal: 5 4  

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i enlighet 
med Helene Sandbergs (S), Anita Spjuths (V), Per Flensburgs (MP) och Sofia Bohlins (S) 
yrkande. 
 
Andreas Cerny (L), Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Lisa 
Berglund (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avslår initiativärendet. 
 
§ 145  
Anmälningsärenden  
a) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden 

och fyllnadsval (2017/UN0177 102) 
 
b) Skolinspektionen. Beslut – Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola 

vid Realgymnasiet i Borås kommun (2017/UN0071 612) 
 
c) Förvaltningsrätten i Jönköping. Dom – Överklagat beslut gällande bidrag till fristående 

gymnasieskola enligt skollagen (2016/UN0127 612) 
 
d) Förvaltningsrätten i Jönköping. Dom – Överklagat beslut gällande bidrag till fristående 

gymnasieskola enligt skollagen (2016/UN0128 612) 
 
e) Avtal Socialt utfallskontrakt - Projekt för tidiga insatser för att minska sjukskrivningar. 
 
f) Björkängsgymnasiet. Statistik – Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvar för 

ungdomar 16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 
slutstatistik 2017-09-30 (2017/UN0181 618) 

 
g) FSG-protokoll 2017-10-17                
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) –g) till handlingarna. 
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§ 146  
Avgivna skrivelser 
a) Skolinspektionen. Komplettering i ärende gällande anmälan om elevens rätt till stöd och 

särskilt stöd vid Viskastrandsgymnasiet (2017/UN0133 612) 
 
b) Skolinspektionen. Redovisning av åtgärder – Regelbunden tillsyn av gymnasieskolan i 

Borås Stad (2016/UN0151 612) 
 
c) Skolinspektionen. Redovisning av åtgärder – Regelbunden tillsyn av vuxenutbildningen i 

Borås Stad (2016/UN0153 615) 
 
d) Förvaltningsrätten i Jönköping. Yttrande över överklagat ärende angående tillämpning av 

skollagen; inackorderingstillägg (2017/UN0168 605) 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser under a) –d) till handlingarna. 
 
§ 147  
Delegationsbeslut 
a) Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 32-38. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll den 31 oktober 2017. 
 
§ 148  
Rapport från programråd och YH ledningsgrupp 
Sofia Bohlin (S) har deltagit vid programrådet för Hantverksprogrammet Florist/Inredning och 
informerar från detta möte. Hon har även tillsammans med Lisa Berglund (KD) deltagit vid 
programrådet för Byggprogrammet Måleri vilket också redovisas. 
 
Amanda Wiktorsson (M) har deltagit vid programråden för VVS- och fastighetsprogrammet 
samt Barn- och fritidsprogrammet och återrapporterar från dessa möten. 
 
Per Flensburg (MP) informerar från YH-utbildningens (Yrkeshögskola inom 
Vuxenutbildningen) ledningsgrupp för Digital business developer. 
 
Helene Sandberg (S) informerar från programrådet Byggprogrammet Plåtslageri. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
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Justeras 
 
 
 
Helene Sandberg Lisa Berglund 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 november 2017. 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 2017-10-31 
ALTERNATIVT FÖRSLAG ÄRENDE 8 

Remiss – Motion; Utbildning för vindkraft i Borås Stad 
 
Nämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen. 
 
Nämndens yttrande 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har via Borås Yrkeshögskola, som varit i kontakt med 
olika företag, undersökt hur stort behovet för en eftergymnasial utbildning riktat mot 
vindkraftstekniker är i Boråsregionen. Slutsatsen är att behovet inte är tillräckligt stort för att det i 
dagsläget ska startas en utbildning i Borås. Det behov som finns fylls tack vare utbildningen som 
finns på Campus Varberg.  
 
 
Förslag till beslut: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen, och översänder ovanstående yttrande till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Andreas Cerny (L) 
 
Birgitta Bergman (M) 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
 
Lisa Berglund (KD) 
 



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN   2017-10-31 
INITIATIVÄRENDE 

Säkerställ rätt ersättning till fristående huvudmän 
 

Den 27 september 2017 meddelades två domar från förvaltningsrätten i Jönköping rörande 
bidrag till fristående gymnasieskola enligt skollagen. Detta efter att Drottning Blankas 
Gymnasieskola AB och Ljud och Bildskolan AB överklagat utbildningsnämndens, Borås Stad, 
beslut 2016-06-07 § 84. 
 
Allianspartierna konstaterar att förvaltningsrätten gör följande bedömning utifrån förarbeten: ”I 
den mån kommunen tillåter underskott i en kommunal skolverksamhet utan att de fristående skolorna i 
kommunen får någon kompensation i form av tilläggsbidrag har principen om lika villkor satts ur spel.” 
Detta är givetvis mycket allvarligt och måste skyndsamt åtgärdas.  
 
Vidare gör rätten bedömningen att utbildningsnämnden inte visat att den kommunala 
gymnasieverksamheten har fått bära konsekvenserna av underskotten de aktuella åren 2010-2014. 
Förvaltningsrätten anser därför att underskotten i praktiken har fungerat som resurstillskott till de 
kommunala verksamheterna, vilka även ska komma enskilda huvudmän till del. 
 
Likt förvaltningsrätten noterar också vi allianspartier att det inte är visat att de inarbetade 
överskott som använts har uppkommit inom den kommunala gymnasieverksamheten och inte i 
hela gymnasieförvaltningen. Medlen får, enligt rätten, därmed anses ha inneburit en 
konkurrensfördel för de kommunala skolorna och har därför rubbat likabehandlingsprincipen. 
Det fastslås att motsvarande tillskott ska tillföras enskilda huvudmän. 
 
Oavsett om en elev studerar vid Almåsgymnasiet, som är en kommunal gymnasieskola eller vid 
Realgymnasiet, som drivs av en fristående huvudman, ska denne få samma möjligheter att lyckas 
med sin skolgång. Alla elever är våra elever och det vilar därför ett ansvar på oss i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden att säkerställa att rätt ersättningar betalas ut till fristående huvudmän.    
 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta 
 
Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att analysera förvaltningsrättens domar, mål nr 3224-
16 och 3225-16. 
 
Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att redovisa på vilket sätt förvaltningen framgent 
säkerställer att rätt ersättning till fristående huvudmän betalas ut.    
 
Ovanstående två att-satser ska redovisas vid gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i april 
2018. 
 
Andreas Cerny (L) 
 
Birgitta Bergman (M) 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
 
Lisa Berglund (KD) 
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