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§  96 

Utvalda ärenden 

 

Tre ärenden föredras vid dagens sammanträde. Två ärenden från Stöd och omsorg, varav ett 

från Vuxna funktionsnedsatta och ett från Stöd till försörjning, samt ett ärende från 

Äldreomsorgen. 
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§  97 

Val av justerande och tid och plats för justering  

 

Till justerande väljs Charlotte Elworth (M). Justering sker onsdag 24 juni 2015, kl. 10:00 på 

Socialtjänsten. 
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§  98 

Månadsuppföljning maj 2015  

Diarienr 15SN200 
 

 

Beslut  

Godkänna den ekonomiska uppföljningen för maj 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialtjänsten, exklusive förändring semesterlöneskuld, redovisar ett periodresultat till och med maj 

på -9,2 mkr. Vid samma tidpunkt förra året var motsvarande resultat 4,3 mkr. Skillnaderna mellan 

åren återfinns främst inom äldreomsorgen men även Stöd och omsorg har sämre resultat i år jämfört 

mot fjolåret. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisa ett budgetunderskott om -6,8 

mkr. I jämförelse med bokslutet 2014 är det en försämring med lika mycket, i och med att resultatet 

före förändring semesterlöneskuld var ett nollresultat. 

 

En tillförlitlig prognos är svår att göra efter fem månader, men det man kan se är att antalet 

hemtjänsttimmar fortsätter att öka. Det gör att utredning/bedömning/avlösning inom äldreomsorgen 

går kraftigt minus och bedömningen är att hemtjänsttimmarna kommer att ligga på en fortsatt hög 

nivå. Inom Stöd och omsorg är det Institutionsvård vuxna som försämrar årsprognosen där det är fler 

placerade än normalt samt att de har haft och har LVM placeringar som är väldigt kostsamma. För en 

mer detaljerad information, se dokumentet månadsuppföljning maj 2015. 
 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning maj 2015 

SN bild maj 2015 

SN bild maj 2015, särredovisade kostnader 
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§  99 

Internkontrollplan HSL 2015   

Diarienr 15SN134 
 

 

Beslut 

Anta internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden har enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete till uppgift att 

besluta om internkontrollplan för det kommande året. Planens utformning har tagits fram för 

att ge en översiktlig bild över uppföljningen och ansvarsfördelningen. I planen framgår att en 

sammanställning av resultaten ska göras och resultaten ska vara underlag till den årliga 

patientsäkerhetsberättelse som ska vara klar 1 mars årligen. 

 

Jämfört med föregående år så har en verksamhet brutits ur och fått en egen kolumn. Detta 

med anledning av den omorganisation som sker inom äldreomsorgen. Den nya kolumnen är 

namngiven Äldrecentra och omfattar i dagsläget avlösnings- och utredningsenhetens 

internkontroll av hälso- och sjukvård. Loggkontroll VIVA föreslås tas bort ur 

internkontrollplanen med anledning av att loggkontroller numera omfattar hela 

socialtjänsten, även loggar SOL/LSS, och redovisas separat. I övrigt framgår förändringar i 

planen med röd textfärg.  

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan hälso- och sjukvård 2015. 
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§  100 

Uppföljning av avtal mellan Piteå kvinnojour och Piteå kommun  

Diarienr 15SN144 
 

 

Beslut 

Socialnämnden lägger uppföljningen till handlingarna med ett godkännande  

 

Ärendebeskrivning  

I avtalet mellan Piteå kvinnojour och Piteå kommun regleras hur uppföljning skall ske. I 

avtalet som reviderades och undertecknades 2014-06-24 står under punkt 7 följande: 

 

Föreningen och kommunen utser varsin kontaktperson för det löpande samarbetet parterna 

emellan. De utsedda kontaktpersonerna ska minst en gång per termin ansvara för att 

uppföljning av avtalet sker och lämna en skriftlig redovisning till socialnämnden.  

 

Britt Fjällström, ordförande Piteå kvinnojour och Carin Boström, enhetschef Barn och familj 

har genomfört uppföljningen. De anser att samarbetet mellan kvinnojouren och kommunen 

är mycket bra och ser fram emot när kvinnojouren kan flytta in i nya lägenheten och 

möjlighet till fortsatt utveckling av samarbetet. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av avtalet mellan Piteå kvinnojour och Piteå kommun 

 

 

 

 
 

  



 

Socialnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-06-17 

9 (27) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  101 

Riktlinjer vid Urininkontinens/urinläckage för Särskilt boende och 

hemsjukvård i kommunal regi i Norrbottens Län 
 

Diarienr 15SN150 
 

 

Beslut 

Anta de länsgemensamma riktlinjerna vid Urininkontinens/urinläckage för Särskilt boende 

och hemsjukvård i kommunal regi i Norrbottens län. 

 

Ärendebeskrivning  

Sedan 2003 har det funnits länsgemensamma riktlinjer för urininkontinens/urinläckage i 

Norrbotten, men dessa har av oklar anledning aldrig antagits av socialnämnden i Piteå 

kommun och ej heller implementerats eller legat till grund för verksamheternas arbete inom 

området. I internkontrollplan HSL 2014 fattade socialnämnden beslut om att se över hur 

inkontinensvården bedrevs inom förvaltningen och utifrån de frågeställningar som gjordes 

blev det tydligt att det finns brister inom uppföljningsområdet. Socialnämnden fattade därför 

beslut i patientsäkerhetsberättelsen 2014 att i ett första steg föra upp de länsgemensamma 

riktlinjerna om urininkontinens/urinläckage till ett sammanträde för att besluta om dem. 

 

Riktlinjerna är framtagna av medicinskt ansvariga sjuksköterskor i samarbete med 

Norrbottens läns landsting, uroterapeut och primärvårdsläkare. 

 

Vi sitt sammanträde 2014-11-12 fattade Socialberedningen beslut om att rekommendera 

länets kommuner att följa riktlinjer vid Urininkontinens/urinläckage för särskilt boende och 

hemsjukvård i kommunal regi. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer vid Urininkontinens/urinläckage för Särskilt boende och hemsjukvård i kommunal 

regi i Norrbottens Län. 
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§  102 

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-

2018 
 

Diarienr 15SN157 
 

 

Beslut 

Anta Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018. 

 

Ärendebeskrivning  

De senaste årens samhällsutveckling har inneburit att nya synsätt på patienternas/ 

brukarnas ställning och roll har vuxit fram. Den traditionella synen på patienten/ 

brukaren som mottagare av hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver ersättas 

med en syn där patienten/brukaren också har rollen som medaktör. 

Syftet är att genom samverkan på flera nivåer och även mellan huvudmännen stärka 

och stimulera ökad patient och brukarmedverkan i vården och omsorgen inom hälso- och 

sjukvård och socialtjänst i Norrbottens län. 

 

För att patient och brukarmedverkan ska bli framgångsrikt krävs insatser på flera nivåer 

i organisationen. 

 

1. Där patienten/brukaren möter verksamheten (individnivå) 

2. På olika ledningsnivåer i verksamheten (verksamhetsnivå) 

3. På övergripande nivå för ledning och styrning av organisationen som helhet (systemnivå). 

 

För att den övergripande strategin ska bli framgångsrik måste den inarbetas på individ-, 

verksamhets- och systemnivå i befintliga strukturer hos respektive huvudman, 

som t ex i kvalitetsledningssystem och/eller handlingsplan. 

 

Kommunförbundets styrelse har vid sitt sammanträde 2014-12-04 rekommenderat 

kommunerna att anta strategi för patient- och brukarmedverkan. 

 

Beslutsunderlag 

Strategi för patient- brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018. 
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§  103 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning 
 

Diarienr 15SN161 
 

 

Beslut 

Följa Kommunförbundets riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med  

funktionsnedsättning. 

 

Ärendebeskrivning  

Förslag till ändringar av riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten år 2015 har utarbetats i 

samverkan mellan länets kommuner och landstinget. Översyn av riktlinjer för förskrivning 

av hjälpmedel görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn 

som underlag för eventuella förslag till förändringar. Handikapp och 

pensionärsorganisationer har informerats. Inga synpunkter har lämnats. Socialberedningen 

rekommenderar kommunerna att följa riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för 

personer med funktionsnedsättning. 

 

Beslutsunderlag 

Socialberedningens sammanträdesprotokoll, 2014-11-12, § 40 
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§  104 

Hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel i 

kommunerna och landstinget i Norrbottens län 
 

Diarienr 15SN162 
 

 

Beslut 

Anta förslag till hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel 

 

Ärendebeskrivning  

Landstingets översyn av dokumentstyrning har föranlett en genomgång av styrande 

dokument inom hjälpmedelsområdet och har resulterat i en uppdaterad hjälpmedelspolicy. 

Utifrån den kommer övriga dokument att omarbetas och fattas beslut om, som generella 

riktlinjer för förskrivare och riktlinjer för förskrivning av riktlinjer. Rekommendationen är att 

länets kommuner ska anta förslag till hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga 

hjälpmedel i kommunerna och landstinget i Norrbottens län. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunförbundet Norrbotten, 2014-12-04, § 92 
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§  105 

Riktlinjer Lex Sarah  

Diarienr 15SN164 
 

 

Beslut 

Anta upprättade riktlinjer för lex Sarah. 

 

Ärendebeskrivning  

Lex Sarah brukar man benämna de bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) som reglerar vissa skyldigheter för anställda när det 

gäller missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. Lex Sarah 

föreskriften i nuvarandeform trädde i kraft 1 juli 2011.  
 

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i SoL och LSS ska  

 anställda genast rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden till 

den som bedriver verksamheten  

 den som bedriver verksamheten utan dröjsmål utreda, dokumentera och avhjälpa eller 

undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för missförhållandet 

 den som bedriver verksamheten, om missförhållandet eller den påtagliga risken för 

missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till IVO 

 den som ska ta emot rapporter informera de som omfattas av rapporteringsskyldigheten om 

denna skyldighet  

 

Syftet med lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. 

Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande 

missförhållanden uppkommer igen. Syftet är vidare att bidra till att den enskilde får insatser av 

god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för lex Sarah och avvikelser enligt SoL-LSS 

Socialstryrelsens föreskrift om lex Sarah SOSFS 2011:5 
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§  106 

Revidering av riktlinjer – myndighetsutövning   

Diarienr 15SN165 
 

 

Beslut 

Anta reviderad riktlinje för myndighetsutövning. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag som reglerar rätten till bistånd. Lagen definierar inte vilka 

insatser en person med ett behov av stöd har rätt till. Kommun har möjlighet att genom politiska 

riktlinjer tydliggöra hur man i första hand bedömer att SoL ska tolkas när det gäller rätten till 

bistånd. Socialnämndens riktlinjer ger vägledning omkring rimlig omfattning av insatserna.  

 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighets- och komplementlag 

med specificerade insatser för en avgränsad målgrupp.  

 

Socialnämndens nuvarande riktlinjer för myndighetsutövning revideras för att innehålla 

vägledande information från den nya förskrifter om Dokumentation i verksamhet som bedrivs 

med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5. Föreskriften gäller från 1 januari 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för myndighetsutövning 

Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 

2014:5 
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§  107 

EU-riktlinjer  

Diarienr 15SN174 
 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta upprättade riktlinjer för EU-arbetet inom socialtjänsten 

 

Ärendebeskrivning  

Socialtjänsten är en del i ett större sammanhang och det är viktigt att vi medvetet vidgar våra 

perspektiv samt utbyter kunskap och erfarenheter. EU-arbete är ett verktyg för utveckling. 

Det ger mervärde och nytta för våra medborgare som kommer i kontakt med Socialtjänsten 

samt för personal som arbetar inom förvaltningen. EU-arbete bidrar till internationalisering 

av Socialtjänsten samt till vår förmåga att leva med och inse de värden som ligger i kulturell 

mångfald.  
 
För att förverkliga visionerna i Europa 2020 finns medel avsatta i olika program/fonder, där 
den viktigaste fonden för Socialtjänsten är Europeiska Socialfonden (ESF). Det finns även ett 
antal mindre fonder som också kan beröra Socialtjänsten. Medel till projekt kan sökas 
regionalt, nationellt och direkt från EU i Bryssel. 
 
 Nämndens verksamhetsplanering utgör underlag för EU-arbetet. 
 Nämnden informeras löpande om aktuella EU-projekt integrerat med information om 

övrig verksamhet. 
 En sammanställning av förvaltningens EU-arbete rapporteras till nämnden årligen. 
 Efter projekt beviljats utses projektledare och projektmedarbetare, som i första hand ska 

rekryteras inom organisationen. 
 Utvärdering av EU-projekt genomförs enligt finansiärens förordningar. 
 Implementering och spridning av projektresultat är en viktig del av allt EU-arbete. 
 EU-gruppen, med representanter från avdelningarna, träffas ca 1 gång i månaden för att 

prata om EU-arbetet inom varje avdelning. EU-samordnaren är sammankallande för 
dessa möten.  

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för EU-arbetet inom Socialtjänsten 
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§  108 

Handlingsplan Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom 

digital teknik i socialtjänsten Piteå kommun 
 

Diarienr 15SN175 
 

 

Beslut 

Anta handlingsplan ”Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik inom 

Socialtjänsten i Piteå kommun 

 

Ärendebeskrivning  

Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och personer med psykisk eller 

fysisk funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i våra 

verksamheter. Nationell eHälsa syftar till att med hjälp av ändamålsenliga IT-stöd ge alla 

brukare god och säker vård och bra service. Socialtjänstens personal ska kunna ägna mer tid 

åt brukaren och anpassa vården till varje individs behov. För 2014 fanns en möjlighet för 

länen/regionerna att via SKL söka stimulansmedel för att fortsätta bedriva det gemensamma 

utvecklingsarbetet på ett samordnat sätt under 2014-2018. Stimulansbidraget ska användas 

till projekt och aktivitet i länet i syfte att nå samtliga mål för den nationella 

överenskommelsen. 

 

Handlingsplanens övergripande mål: 
 

 Öka användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och underlätta för den 

enskilde samt att effektivisera verksamheten 

 Öka andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll- och 

behörighetsidentifikation 

 Öka andelen berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt 

information mobilt 

 Öka användningen av Nationell Patientöversikt (NPÖ), både kunna ta del av och 

tillgängliggöra information 

 Öka andelen digitala trygghetslarm i förhållande till antalet trygghetslarm som 

kommunen beviljar och fatta beslut om att utarbeta en långsiktig plan för övergång till 

digitala trygghetslarm och därmed förbättrade möjligheter till en ökad trygghets och 

service i hemmet. 

 

Handlingsplanen innehåller ett antal aktiviteter som är igång eller som är planerade. 

Handlingsplanen revideras årligen. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik inom 

Socialtjänsten i Piteå kommun 

 

 

 
 

  



 

Socialnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-06-17 

17 (27) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  109 

Tillägg till delegationsordningen  

Diarienr 15SN176 
 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att införa tillägg i delegationsordningen rörande EU-frågor 

 

Ärendebeskrivning  

I gällande delegationsordning finns inte frågor rörande EU delegerade. Vi har tittat på hur 

andra kommunala förvaltningar har gjort avseende delegation rörande EU-frågor. 

Samhällsbyggnadsnämnden har delegerat frågor rörande tecknande av avtal för EU-projekt 

och ansökan om EU-medel till avdelningschef. 

 

Ordning för delegation av ansökningar och tecknande av avtal i samband men EU-medel. 

 

Till Delegationsordning socialtjänsten övergripande ska införas: 

 

 Under punkt Upphandling Avtal: 

 

NR Ärende  Lagrum Delegat                   Anteckning 

 Avtal rörande EU-projekt  Ord: Avdelningschef 

    Ers: VO-chef 

 

 

 Under punkt Övrigt: 

 

NR Ärende  Lagrum Delegat                   Anteckning 

 Ansökan om EU-medel  Ord: Avdelningschef 

    Ers: VO-chef 
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§  110 

Medborgarförslag om inköp av jDome BikeAround till 

äldreomsorgen 
 

Diarienr 15SN177 
 

 

Beslut 

Socialnämnden bifaller medborgarförslaget genom att köpa in en jDome BikeAround till 

Äldrecentrum som öppnar 2016. 

 

Ärendebeskrivning  

Anneli Skoog har inkommit med ett medborgarförslag i vilket föreslås att Piteå kommun 

inköper en jDome Bike Around träningscykel till äldreomsorgen. För att träningscykeln 

jDome Bike Around ska fungera på bästa sätt bör omsorgstagarna vara fysiskt rörliga. 

Flertalet av de som idag bor vid vård- och omsorgsboenden har stora begränsningar i sin 

rörlighet. När Äldrecentrat är färdigställt hösten 2016 kommer verksamheten att vara inriktat 

mot avlösning, växelvård, utredning, dagverksamhet och enhet för personer med kognitiva 

svårigheter. Vår bedömning är att jDome Bike Around kan bli ett bra alternativ som aktivitet 

vid Äldrecentrat.   

 

Beslutsunderlag 

Beskrivning och kostnadsförslag avseende jDome Bike Around-systemet. 
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§  111 

TEMA - Framtidens Äldreomsorg  

 

Gunnar Lindberg, avdelningschef Äldreomsorgen och Ewa Karlsson, verksamhetsutvecklare, 

berättar om vad som hänt sedan starten 2012. 

 

 Omvandlingen till trygghetsboenden är genomförd. Alla lägenheter är uthyrda och det 

är även kö till dem. 

 

 Äldrecentrum är under uppbyggnad och kommer att vara inflyttningsklart om ca 13 

månader. 

 

 Tre av de fem verksamheter som ska samsas under Äldrecentrums tak har redan startat 

upp och de andra två är på gång.  

 

 Kompetensutveckling inom demens har genomförts för all personal. Sjuksköterskor 

har gått utbildning i symtomlindring vid livets slut. 

 

 Projektet renodling av vård- och omsorgsplatser och demensplatser är klar, men måste 

kvalitetssäkras. 

 

 När Källbo är klart kommer det att bestå av 18 trygghetslägenheter, vård- och 

omsorgsboende med 39 platser och en samvaro. 

 

 Det har skett en förstärkning av kompetensen vid vårdplaneringar i samband med 

övertagandet av hemsjukvården. Vid vårdplaneringar medverkar distriktssköterska, 

arbetsterapeut och biståndshandläggare. 

 

 Solrummet på Öjagården kommer att vara klart 1 oktober alternativt 1 november 2015. 

 

 Personalfrågor i samband med projekten har löpt parallellt under processen. Det 

kommer inte att bli någon övertalighet, snarare kommer det inte att finns tillräckligt 

med personal. 
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§  112 

TEMA - Framtidens Stöd och omsorg  

 

Verksamhetsutvecklare Carina Westbom lämnar en lägesrapport för Framtidens Stöd och 

omsorg. En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunstyrelsen, socialnämnden, 

kommunledningskontoret och socialtjänsten som tillsattes i maj 2013 har arbetat särskilt med 

följande områden: 

 

- Boendefrågan 

- Ekonomi 

- Barn och unga 

- Biståndsbedömning 

- Daglig verksamhet/sysselsättning 

 

Man har kommit en bit på väg, men de verksamheter som omfattas är komplexa och påverkas 

av till stor del av andra myndigheter som t.ex. regering och riksdag, landstinget, 

Socialstyrelsen, Kommunförbundet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Den största 

utmaningen har varit att sammankalla gruppen till möten. 

 

Nuläget: 

 

 Avdelningschef för Stöd och omsorg har presenterat en utredning om 

förutsättningarna att starta ett eget HVB-hem och/eller stödboende.  Utredningen 

visade att det inte finns underlag för eget HVB-hem. Stödboende kan däremot vara en 

boendelösning som kompletterar annan verksamhet, varför avdelningen uppmuntras 

att genomföra ett projekt, finansierat av statliga medel, med en form av intensivt stöd 

på hemmaplan. Stödet ska ges till unga personer med omfattande problematik 

missbruk/funktionsnedsättning med inriktning på att de ska kunna klara ett liv på 

hemmaplan. 

 Kön till våra gruppbostäder är lång och olika förslag på hur platser kan skapas genom 

bland annat nybyggnation. Socialnämnden har i dagsläget beslutat om nya boenden 

och projektering och planering pågår.  

 Besöksstatistik hos Alkohol- och narkotikagruppen visar att antalet unga med 

allvarliga missbruksproblem ökar. 
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§  113 

TEMA - Sommaren 2015  

 

Beslut 

Socialnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att ändra arbetsordningen och fastställa 

politikermedverkan för PDOL. 

Arvode och reseersättning kommer att utgå för politiker som tjänstgör under PDOL. 
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§  114 

Delgivningar  

 

Följande ärenden delges nämnden och läggs därefter till handlingarna: 

 

- Beslut från KS och KF 

- Ärendeflödet för hemtjänst inom Stöd och omsorg 

- Redovisning av hemtjänsttimmar 

- Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 
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§  115 

Delegationsbeslut  

 

Delegationsbeslut för perioden 2015-05-01 – 2015-05-31 läggs till handlingarna med ett 

godkännande. 
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§  116 

Ordförande/socialchef informerar  

 

- Arbetskläder 

- Rekrytering av avdelningschef äldreomsorg fortsätter 

- Rekrytering av ny socialchef är klar 
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§  117 

Kontaktpolitikerna har ordet  

  
 

Inget att rapportera vid dagens sammanträde. 
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§  118 

Övriga frågor  

 

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde. 
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§ 119  

Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott 
Dnr 15SN211 

 
Beslut 

Välja Nina Lindström som ny ledamot i arbetsutskottet under förutsättning att 

kommunfullmäktige utser henne till ny ledamot i socialnämnden för (V) efter Linda 

Sandström (V) i fyllnadsval 22 juni 2015. 

 

 

 

 


