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TJÄNSTESKRIVELSE 
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 Datum   
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Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS782 009 

 

 

Svar på medborgarförslag om kallbadhus i Landvetter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 10 att remittera 
medborgarförslaget om att bygga ett kallbadhus i Landvetter till 
kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I 
medborgarförslaget föreslås att kommunen, tillsammans med det lokala 
näringslivet och intresserade privatpersoner, investerar i ett kallbadhus i 
Landvetter. Enligt förslagsställaren utgör området mellan Sjöholmens 
badplats och gamla Partillevägen vid Landvettersjön en lämplig placering av 
ett kallbadhus.  

Härryda kommun är rik på sjöar och på en rad olika platser i kommunen 
finns goda möjligheter att bada året om, både vid kommunala badplatser och 
i anslutning till ideella föreningars anläggningar.  

Att samfinansiera bygget av ett kallbadhus är inte en del av den kommunala 
kärnverksamheten. Förvaltningens bedömning är att kallbadhus, i likhet 
med andra rekreationsinrättningar inte ska drivas i kommunal regi utan i 
första hand av andra lokala aktörer.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 oktober 2022 
 Medborgarförslag om kallbadhus i Landvetter 
 Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2022 § 100  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 10 att remittera 
medborgarförslaget om att bygga ett kallbadhus i Landvetter till 
kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I 
medborgarförslaget föreslås att kommunen, tillsammans med det lokala 
näringslivet och intresserade privatpersoner, investerar i ett kallbadhus i 
Landvetter. Enligt förslagsställaren utgör området mellan Sjöholmens 
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badplats och gamla Partillevägen vid Landvettersjön en lämplig placering 
för ett kallbadhus.    

Ett kallbadhus är en badinrättning bestående av byggnad och brygga som 
ska möjliggöra bad i vatten som inte är uppvärmt. Byggnaden kan vara av 
mer eller mindre enkel karaktär och är i regel placerad vid havs- eller 
sjökanten, alternativt i vattnet. Den föreslagna platsen är en befintlig 
långgrund badplats vid Landvettersjön, mellan Sjöholmens badplats och 
Gamla Partillevägen. Kommunen äger inte marken i det aktuella området.  

Möjligheter till kalla bad i Härryda kommun 

Härryda kommun har en stor rikedom på skogssjöar och inom kommunen 
finns över 100 sjöar som är större än en hektar. Runtom om i Härryda finns 
ett antal kommunala badplatser som lämpar sig för bad året om. Sjöholmens 
badplats vid Landvettersjön erbjuder möjlighet att bada från brygga och är 
utrustad med ramp och toalett. På andra sidan Landvettersjön vid Frökens 
udde i Mölnlycke finns en badplats med brygga, badstege, hopptorn och 
anslutande parkering. I Hällingsjö finns Gingsjöns badplats med tillgång till 
bryggor, hopptorn och toalett. Rammsjöns badplats i Rävlanda erbjuder 
vinterbad från bryggor som ligger i året runt. I Hindås går det att bada från 
brygga vid Västra Nedsjöns badplats. Kommunala badplatser med brygga 
återfinns likaså vid Rådasjön och Hornasjön.  

Ett antal ideella föreningar inom kommunen driver även liknande 
anläggningar i egen regi. Vid Finnsjön och Örtjärn finns möjlighet för 
privatpersoner att boka bastu i nära anslutning till badplatserna.  

Bygga nära vatten 

Då ett kallbadhus innefattar byggnader och bryggor i mycket nära 
anslutning till vatten och sjöar behöver intressenter förhålla sig till 
strandskyddet. Vid alla kuster, sjöar och vattendrag gäller strandskyddet 
som ett generellt skydd i hela landet. Inom strandskyddat område är det i 
allmänhet förbjudet att bygga eller att gräva och schakta. Det generella 
strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. 
På känsliga platser är strandskyddet utvidgat till maximalt 300 meter. Det är 
länsstyrelsen som kan besluta om ändringar i strandskyddet, både genom att 
utöka eller minska det. På vissa platser är strandskyddet borttaget, oftast i 
tätorter. I det föreslagna området vid Landvettersjön gäller strandskyddet 
från strandkanten, samt ett par meter upp på land vid udden i nordlig 
riktning mot Gamla Partillevägen.   

Exemplet Ulricehamn 

Kallbadhus återfinns på en rad platser runtom i landet. Etableringen av 
kallbadhuset i Ulricehamn vittnar om att det genom lokal samverkan mellan 
näringsliv och kommuninvånare är möjligt att driva på investeringar utan 
offentliga medel. Initiativet till kallbadhuset kom från föreningar, 
privatpersoner och företag som senare bildade en förening för att driva och 
finansiera projektet. I anslutning till kallbadhuset finns en restaurang som 
drivs av entreprenörer. Utöver badmöjligheten är kallbadhuset ett riktmärke 
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för strandpromenaden och närliggande centrum. Den övriga driften sköts av 
föreningens ideella krafter.  

Förvaltningens bedömning 
Härryda kommun är rik på sjöar och på en rad olika platser i kommunen 
finns goda möjligheter att bada året om, både vid kommunala badplatser och 
i anslutning till ideella föreningars anläggningar. 

Att samfinansiera bygget av ett kallbadhus är inte en del av den kommunala 
kärnverksamheten. Förvaltningens bedömning är att kallbadhus, i likhet 
med andra rekreationsinrättningar inte ska drivas i kommunal regi utan i 
första hand av andra lokala aktörer.  

 

 

 

 
Louise Skålberg  Irmana Cukur 
Samhällsbyggnadschef Administrativ chef  
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Inskickat av: MARIA BORG
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#49535

Datum
2021-12-12 20:05

Ärendenummer: #49535 | Inskickat av: MARIA BORG (signerad) | Datum: 2021-12-12 20:05

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
MARIA BORG

Adress

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Kallbadhus i Landvetter

Beskriv förslaget
Att kallbada är en gammal tradition som fått ny luft under vingarna de senaste åren. I ett aktivt samhälle som Landvetter, och med 
kommunens vision (Här vågar vi) i åtanke, föreslår jag att kommunen tillsammans med det lokala näringslivet och intresserade 
privatpersoner samfinansierar ett kallbadhus. Mitt förslag är att det lokaliseras till badplatsen i Landvetter, utmed gamla 
Mölnlyckevägen. Den är inte lika välbesökt så ingen viktig yta försvinner från sommarbadarna. Det borde också bli en fin utsikt 
därifrån.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: MARIA BORG
Person ID: 
Datum: 2021-12-12 20:05
Signerad checksumma: 4518A84F866FDBCCBB30E313EA8B12312441974A
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-06-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 100  Dnr 2022KS284 

Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och 
inriktningar för Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar Budget 2023 för Härryda kommun med plan för perioden 2024- 
2027 samt mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet. 
  
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2023 på 20,50 kr per skattekrona. 
  
Kommunfullmäktige fastställer ramar för driftverksamheten i enlighet med förslag i avsnitt 6, 
Driftbudget. Anslagsbindning avseende driftbudgeten sker på nämndnivå med undantag för 
kommunstyrelsens reserv som får disponeras fritt efter beslut i kommunstyrelsen. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att fördela anslagen per socialnämnd 
respektive utbildning, kultur- och fritidsnämnd. 
  
Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till l 370 tkr för år 2023. 
  
Kommunfullmäktige fastställer en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr för år 
2023. 
  
Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsverksamheten i enlighet med förslag i 
avsnitt 7, Investeringar. Anslagsbindning avseende investeringsbudget sker på nämndnivå. 
  
Kommunfullmäktige fastställer betalningsplan avseende exploateringsverksamheten i enlighet 
med förslag i avsnitt 8, Exploateringar. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske upp till ett maximalt belopp om 
100 mnkr. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden att utifrån de 
kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade mål och inriktningar 
för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden 
att fastställa ekonomiska ramar per sektor och verksamhet inom respektive ansvarsområde. I 
hanteringen ska det förberedas så att styrande budgetdokument och verksamhetsplaner är 
anpassade till den nya politiska organisationen med tre nämnder. Kommunstyrelsen ges även i 
uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar hänförlig till avslutad 
lönerevision. 

17 / 37Page 672 of 1011



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-06-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Reservation  
Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Rolf Westman 
(S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Mustafa Jamil (S), Oskar Sköld (S) och 
Jonas Andersson (S) reserverar sig mot beslutet och meddelar att de avser komma in med en 
skriftligt reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation. 
  
Kerstin Sandberg (V) och Bengt Andersson (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att 
de avser komma in med en skriftligt reservation före justeringen. Vid justeringen av 
protokollet finns ingen skriftlig reservation.  
 
Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), Marcus Berggren (MP) och Ida Rosengren  
(MP) reserverar sig mot beslutet och meddelar att de avser komma in med en skriftligt 
reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig reservation.  
  
Peter Arvidsson (SD) och Patrik Nordgren (-) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar, är en del i 
kommunens styrmodell. Dokumentet utarbetas årligen av politiken och fastställs av 
kommunfullmäktige. Här anges kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar för 
kommande år samt ekonomiska ramar för respektive nämnd. Budgetdokumentet utgår från 
den av fullmäktige fastställda strategiska planen för mandatperioden, ska ge konkretiseringar 
samt lyfta fram det som är särskilt viktigt för 2023. Den strategiska planen beskriver det som 
politiken vill åstadkomma (den förflyttning/förändring som ska skapas) under mandatperioden 
som helhet. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2 juni 2022 § 225 
 Budget 2023 för Härryda kommun med plan för perioden 2024-2027 samt 

kommunövergripande mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet 

 Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar från 
Socialdemokratierna 

 Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar från 
Miljöpartiet de gröna 

 Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025 för Härryda kommun från 
Sverigedemokraterna 
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 Förvaltningens bedömning och underlag för budget 2023-2025 inklusive 
bilagorna: Befolkningsprognos 2022-2031, Lokalresursplan 2023-2027 tabeller, 
Investering och exploatering 2023-2027, bostadsförsörjningsprogram 2023-2027 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L), Maria Kornevik 
Jakobsson (C), Martin Tengfjord (SP), Steinar Walsö Kanstad (KP), Håkan Eriksson (KD), 
Kersti Lagergren (M), Anders Halldén (L), Fredrik Mossmark (C), Rickard Rosengren 
(M) och Jan Gustavsson (KP) att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag, 
Budget 2023 för Härryda kommun med plan för perioden 2024- 2027 samt mål och 
inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och 
Kommunpartiet. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Bengt Andersson (V), Siw Hallbert (S), Kerstin 
Sandberg (V), Robert Langholz (S) och Jonas Andersson (S) att kommunfullmäktige bifaller 
Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar från 
Socialdemokraterna. 
  
Marie Strid (MP) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP), Marcus Berggren (MP) 
och Ida Rosengren (MP) att kommunfullmäktige bifaller Budget 2023 med plan för perioden 
2024-2027 samt mål och inriktningar från Miljöpartiet de gröna. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att uppdatera 
underlaget för budget och utformar nytt underlag för partierna utefter aktuella förutsättningar 
och sverigedemokraternas budget vilket även inbegriper frågan om skattesats för 2023. 
Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till 1 370 tkr för år 2023. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han ser Peter Arvidssons yrkande som en helhet och att han 
kommer fråga om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om kommunfullmäktige 
beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa kommunstyrelsens förslag, Patrik 
Lindes förslag och Marie Strids förslag i sin helhet mot varandra. 
  
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
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Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 45 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 1. 
  
Kommunstyrelsens förslag, Patrik Lindes förslag och Marie Strids förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Omröstning begärs. 
  
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 
  
Framtagande av motförslag - Patrik Lindes förslag och Marie Strids förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
Patrik Lindes förslag ska vara motförslag i huvudvoteringen. 
  
Omröstning begärs. 
  
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
  
Ja-röst för att bifalla Patrik Linde förslag 
Nej-röst för att bifalla Marie Strids förslag 
  
Med 13 ja-röster, 4 nej-röster och 32 avstår beslutar kommunfullmäktige att Patrik Lindes 
förslag ska vara motförslag i huvudvoteringen. Hur var och en röstade framgår av 
omröstningslista 2. 
  
Huvudvotering - kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes förslag 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
  
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Linde förslag 
  
Med 29 ja-röster, 12 nej-röster och 8 avstår bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3. 
  
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-06-16  

 

Voteringslista: § 100 
Ärende: Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för 
Härryda kommun,  2022KS284 
 
Omröstningsbilaga 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (-), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot X   
Gunilla Wathne (S), ledamot X   
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot X   
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Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Boris Leimar (-), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Anders Johansson (-), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare X   
Erik Lagerström (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Mustafa Jamil (S), ersättare X   
Resultat 45 4 0 

Omröstningsbilaga 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot   X 
Evalotta Liljenzin (M), ledamot   X 
Grim Pedersen (M), ledamot   X 
Kersti Lagergren (M), ledamot   X 
Hans Larsson (M), ledamot   X 
Roger Nordman (M), ordförande   X 
Rickard Rosengren (M), ledamot   X 
Kristina Andrén (M), ledamot   X 
Gunnar Häggström (M), vice ordförande   X 
Jan Andersson (M), ledamot   X 
Ulrika Nordenstam (M), ledamot   X 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot   X 
Gun Wågsjö (C), ledamot   X 
Fredrik Mossmark (C), ledamot   X 
David Dinsdale (L), ledamot   X 
Anders Halldén (L), ledamot   X 
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Anita Anger (L), ledamot   X 
Patrik Nordgren (-), ledamot   X 
Håkan Eriksson (KD), ledamot   X 
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot   X 
Lennart Winqvist (SP), ledamot   X 
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot   X 
Patrik Linde (S), ledamot X   
Gunilla Wathne (S), ledamot X   
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (-), ledamot   X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot   X 
Bengt Hellgren (SD), ledamot   X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Anders Johansson (-), ledamot   X 
Ingemar Lindblom (M), ersättare   X 
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare   X 
Erik Lagerström (L), ersättare   X 
Martin Tengfjord (SP), ersättare   X 
Jan Gustavsson (KP), ersättare   X 
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Mustafa Jamil (S), ersättare X   
Resultat 13 4 32 

Omröstningsbilaga 3 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
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Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (-), ledamot   X 
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Marie Strid (MP), ledamot   X 
Marcus Berggren (MP), ledamot   X 
Ida Rosengren (MP), ledamot   X 
Boris Leimar (-), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot   X 
Bengt Hellgren (SD), ledamot   X 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-06-16  

 

Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Anders Johansson (-), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare X   
Erik Lagerström (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Mustafa Jamil (S), ersättare  X  
Resultat 29 12 8 
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