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§ 145 
Fastställande av föredragningslista 
 
Kommunfullmäktige fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 
 
 
 

§ 146 
Enkel fråga av Thomas Magnusson (V) till 
kommunstyrelsens ordförande om Rödingarnas namnbyte 
(KS/2022:97) 
 
Thomas Magnusson (V) har ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
Rödingarnas namnbyte. 
  
Efter att kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas besvaras den av Pehr 
Granfalk (M). 
 
 
 
 
 

§ 147 
Enkel fråga av Kjell Johansson (SD) till tekniska nämndens 
ordförande om situationen i korsningen Solnavägen - 
Sundbybergsvägen (KS/2022:106) 
 
Kjell Johansson (SD) ställt en enkel fråga till tekniska nämndens ordförande om 
situationen i korsningen Solnavägen – Sundbybergsvägen 
 
Efter att kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas besvaras den av Magnus 
Persson (C). 
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§ 148 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om Huvudsta 
gamla skola (KS/2021:241) 
 
Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 20 december 2021 § 323 inkommit med rubricerad interpellation.  
 
Tekniska nämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat interpellationen.  
 
Kerstin Scheutz (V), Magnus Persson (C), Katsiaryna Strachal (S), Mats Fyhr (SD), 
Thomas Magnusson (V), Torsten Svenonius (M) och Kjell Johansson (SD) yttrar sig i 
debatten. 
 
 

 
§ 149 

Svar på interpellation av Ruben Wågman (S) och Ebbe 
Adolfsson (S) till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
ordförande om kontinuerliga kartläggningar av värdefull 
natur (KS/2021:245) 
 
Ruben Wågman (S) och Ebbe Adolfsson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 20 december 2021 § 323 inkommit med rubricerad interpellation.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat 
interpellationen.  
 
Victoria Johansson (MP), Ruben Wågman (S), Ebbe Adolfsson (S), Anders Ekegren 
(L), Mats Fyhr (SD), Tove Pehrsson (V), Samuel Klippfalk (KD), Jacques de Maré 
(MP), Kjell Johansson (SD) och Terence Hales (MP) yttrar sig i debatten. 
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§ 150 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om Gula villan 
vid Råsunda skola (KS/2022:11) 
 
Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 31 januari 2022 § 39 inkommit med rubricerad interpellation.  
 
Tekniska nämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat interpellationen.  
 
Kerstin Scheutz (V), Magnus Persson (C), Katsiaryna Strachal (S) och Kjell Johansson 
(SD) yttrar sig i debatten. 
 
 
 

§ 151 
Svar på interpellation av Eva Eriksson (S) till skolnämndens 
ordförande om nedmonteringen av Solnas 
fritidshemsverksamhet (KS/2022:14) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 

§ 152 
Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande om Äldreomsorgslyftet 
(KS/2022:15) 
 
Elisabet Brolin (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2022 § 39 
inkommit med rubricerad interpellation.  
 
Omvårdnadsnämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat 
interpellationen.  
 
Elisabet Brolin (S), Samuel Klippfalk (KD) och Thomas Magnusson (V) yttrar sig i 
debatten. 
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§ 153 
Svar på interpellation av Mats Fyhr (SD) till tekniska 
nämndens ordförande om Tomteboda stationshus 
(KS/2022:40) 
 
Mats Fyhr (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2022 § 77 
inkommit med rubricerad interpellation.  
 
Tekniska nämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat interpellationen.  
 
Mats Fyhr (SD), Kjell Johansson (SD), Magnus Persson (C), Anders Ekegren (L), Per-
Ove Nelstrand (S), Johan Wahlstedt (S) och Torsten Svenonius (M) yttrar sig i 
debatten. 
 
 

§ 154 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om 
Hannebergs parklek (KS/2022:46) 
 
Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 28 februari 2022 § 77 inkommit med rubricerad interpellation.  
 
Tekniska nämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat interpellationen.  
 
Kerstin Scheutz (V), Magnus Persson (C), Katsiaryna Strachal (S) och Kjell Johansson 
(SD) yttrar sig i debatten. 
 
 

§ 155 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om 
Rödingarna (KS/2022:65) 
 
Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 4 april 2022 § 115 inkommit med rubricerad interpellation.  
 
Tekniska nämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat interpellationen.  
 
Kerstin Scheutz (V), Magnus Persson (C), Kjell Johansson (SD) och Thomas 
Magnusson (V) yttrar sig i debatten. 
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§ 156 
Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) och Tove Pehrsson 
(V) till tekniska nämndens ordförande om solceller 
(KS/2022:66) 
 
Atilla Yavuz (V) och Tove Pehrsson (V) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 
4 april 2022 § 115 inkommit med rubricerad interpellation.  
 
Tekniska nämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat interpellationen.  
 
Tove Pehrsson (V), Magnus Persson (C), Katsiaryna Strachal (S), Victoria Johansson 
(MP), Mats Fyhr (SD), Veronica Nordström (M) och Samuel Klippfalk (KD) yttrar sig i 
debatten. 
 
 
 
 

§ 157 
Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Sandra 
Lindström (V) till skolnämndens ordförande om 
resursskolorna (KS/2022:68) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 158 
Budgetuppföljning per den 30 april 2022 för Solna stad 
(KS/2021:1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Solna stads budgetuppföljning per april 2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får i uppdrag att hålla eller förbättra sin 
helårsprognos mot budget som redovisas i budgetuppföljning per april 2022. 
 
Sammanfattning 
Bedömningen per april är att det hittills inte finns några avvikelser avseende mål och 
uppdrag. Bedömningen är därmed att staden kommer att uppfylla kommunfullmäktiges 
övergripande mål, finansiella mål, nämndmål samt uppdrag. En djupare analys och 
bedömning av målen och uppdragen kommer att göras i delårsrapporten per augusti. 
De ekonomiska resultaten är även fortsatt goda. Sammantaget innebär detta att staden 
bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2022. 
 
Resultatet för perioden är negativt och uppgår till -178,9 mkr, vilket är en försämring 
med -522,6 mkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Såväl 
resultatförändringen som budgetavvikelsen förklaras av orealiserade värdeförändringar i 
värdepapper och ökade indexkostnader för infrastruktursatsningar (finansnetto). Till del 
kompenseras resultatförändringen av att skatteintäkterna är högre än förväntat. 
Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 229,5 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse 
på 134,5 mkr. 
 
Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella 
mål och uppgår till 242,8 mkr, vilket är 211,2 mkr högre än periodens budgeterade 
resultatmål om 31,7 mkr. Det innebär att staden har uppfyllt lagens krav på balans i 
ekonomin för perioden. Bedömningen för 2022 är ett resultat på 357,9 mkr, vilket är 
262,9 mkr högre än stadens resultatmål (95,0 mkr). 
 
Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,0 procent (9,2 mkr) i förhållande till 
motsvarande period föregående år och uppgår till 942,5 mkr. De senaste åren är 
nettokostnaderna i det närmaste oförändrade. Till del kan utvecklingen förklaras av 
pandemin i form av lägre efterfrågan och ökade statliga bidrag för att kompensera 
merkostnader, men nämndernas effektiviseringsarbete för att säkra en god hushållning 
bidrar positivt till nettokostnadernas utveckling. Nettokostnadsutvecklingen avspeglar 
sig även i budgetavvikelsen, som uppgår till +69,5 mkr, vilket är i nivå med 
motsvarande period föregående år (72,0 mkr). Frånsett tekniska nämnden uppvisar 
samtliga nämnder en positiv budgetavvikelse. 
 
Nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 3 023,3 mkr och en 
prognosavvikelse på 12,6 mkr. Samtliga nämnders årsprognoser är i balans med budget 
eller bättre, vilket visar att tilldelade budgetramar ger verksamheterna ekonomiska 
förutsättningar att upprätthålla en god hushållning och service. Därutöver är 
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bedömningen att det ej föreligger något behov att ta stadens medelsreserv (10 mkr) i 
anspråk under 2022. 
 
Periodens investeringar uppgår till 27,2 mkr, vilket är en minskning med 23,4 mkr 
jämfört med föregående år och av årets investeringsbudget återstår 161,1 mkr. 
Förändring mot samma period föregående år beror på förra årets anpassning av 
Råsundaskolan för att möta barn- och utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. 
Årets investeringsprognos uppgår till 175,7, vilket är en positiv prognosavvikelse på 
12,6 mkr. Avvikelsen förklaras i all väsentlighet av den genomlysning av 
investeringsprocessen samt anläggningsregistret som genomförts under 2021. 
 
Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 70,8 mkr för 
perioden januari - april jämfört med 60,3 mkr samma period 2021.De större projekten 
avser simhallsbyggnaden i kvarteret Idrottsplatsen, kvarteret Lagern, kvarteret Hagalund 
4:10 vid Solnavägen samt Mälarbanan. Årsprognosen för investeringar avseende 
exploateringsverksamheten uppgår till 170,0 mkr. 
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§ 159 
Godkännande av nyemission för att ansluta nya delägare i 
Stockholmsregionens Försäkring AB (KS/2022:87) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg, 
Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som 
aktieägare i Stockholmsregionens Försäkrings AB och teckna försäkringar i bolaget 
tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom riktad nyemission med 
tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. 
 
Sammanfattning 
Stockholmregionens Försäkrings AB (SRF AB) bildades år 2008 och ägs av 21 
kommuner i Stockholms län. SRF AB erbjuder försäkringar för egendom, ansvar, trafik, 
fordon och olycksfall till ägarkommunerna samt vissa av deras medförsäkrade bolag 
och andra samägda kommunala intressen.  
 
Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 
anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF AB.  
 
Styrelsen i SRF AB föreslår att fullmäktige i bolagets aktieägande kommuner beslutar 
att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig, erbjuds 
möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar 
i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom riktad nyemission med 
tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.  
 
Stadsledningsförvaltningen ser inga hinder för att låta Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 
Upplands-Bro ansluta sig till SRF på de villkor som redovisats. Synergieffekterna och 
fördelarna med försäkringssamarbetet ökar med antalet anslutna kommuner. Förslaget 
från SRF AB tillstyrks därmed. 
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§ 160 
Svar på motion av Sandra Lindström mfl (V) om nollvision 
mot våld i nära relationer M:6/2022 (KS/2022:47) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sandra Lindström m fl (V), inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i 
februari 2022. I motionen föreslås att Solna stad antar en nollvision mot våld i nära 
relationer, att utbildningsinsatser ska genomföras för stadens samtliga medarbetare och 
chefer och att nollvisionen integreras i ordinarie verksamhet. Därutöver föreslås att 
socialnämnden får i uppdrag att söka samarbeten med Signalisten, privata 
fastighetsägare och civilsamhället för att minska väntetider till eget boende för boende 
på skyddade boende och för att identifiera andra viktiga insatser som kan nå 
våldsutsatta individer. 
 
Inledningsvis får stadsledningsförvaltningen konstatera att det på socialförvaltningen 
finns ett relationsvåldsteam som arbetar med de våldsutsatta och som samverkar med 
övriga förvaltningar i staden, men även exempelvis med Region Stockholm, polisen och 
ideella organisationer. Det finns även gemensamma rutiner mellan socialtjänst, 
äldreomsorg och LSS för att verksamheterna ska fånga upp olika varningssignaler om 
våld i olika relationer och avgöra vilka åtgärder som ska vidtas. Arbetet mot våld i nära 
relationer har många beröringspunkter med arbetet mot heders-relaterat våld och 
förtryck, där staden också har antagit en särskild strategi och det finns en särskild 
arbetsgrupp med samtliga berörda förvaltningar. Socialförvaltningen har, i samverkan 
med stadsledningsförvaltningen, en löpande samverkan med Bostadsstiftelsen 
Signalisten om bostadsbehov.  
 
I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2019 fick Socialnämnden i uppdrag av 
kommunfullmäktige att ta fram en åtgärdsplan/strategi för arbetet mot våld i nära 
relationer. Nämnden tog i slutet av 2019 beslut om en åtgärdsplan/strategi och arbetet 
konkretiseras i handlingsplaner och riktlinjer som följs upp i förvaltningens löpande 
verksamhet. Arbetet genomfördes i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd och Socialstyrelsens handbok Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och 
sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. En särskild samverkansgrupp för 
förvaltningsövergripande arbete finns, som nämnts ovan, etablerad och mer frekvent 
samverkan sker därutöver mellan socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen.  
 
En viktig del i åtgärdsplanen var att samtliga medarbetare inom socialförvaltningen ska 
känna till Strategin mot våld och förtryck i nära relationer samt övriga handlingsplaner och 
riktlinjer mot våld och förtryck, vilket förvaltningen har arbetat med internt. Men även 
chefer och medarbetare inom stadens alla förvaltningar ska enligt 
åtgärdsplanen/strategin bjudas in till kunskapshöjande seminarier, föreläsningar och 
utbildningar. Det har genomförts och några exempel har varit ”en månad fri från våld”, 
med särskilt fokus på sårbara grupper och hur kan man kan upptäcka, agera och 
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förebygga våldsutsatthet, information om relationsvåldsteamets arbete, medverkan i 
frukostseminarium arrangerat av stadens HR-avdelning. Den förvaltningsövergripande 
samverkansgruppen har haft möten i gemensamma frågeställningar, även om dessa 
möten varit nödvändiga att genomföras digitalt under pandemin.  

Socialförvaltningen utvecklade i början av 2021 åtgärdsplanen, breddade 
åtgärdsområdena och utökade aktiviteterna. Av handlingsplanen/åtgärdsplanens 
inledning framgår det att ”Solna stad tolererar inte att våld förekommer i någon form 
oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation, etc.”. Socialnämnden 
antog den uppdaterade handlingsplanen/åtgärdsplanen mot våld i nära relationer i april 
2021. Bland de åtgärder som planerats för alla förvaltningar under 2022 är en 
grundläggande information om Relationsvåldsteamets arbete, i höst kommer det åter 
igen återigen genomföras kunskapshöjande insatser på temat ”en månad fri från våld” 
och även 2022 erbjuds utbildningarna SARA (riskbedömning för partnervåld) och 
PATRIARK (riskbedömning för hedersrelaterat våld), där även polisen och 
kvinnojourerna kan medverka. 

Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att socialnämnden så sent som april 2021 har 
beslutat om en handlingsplan/åtgärdsplan mot våld i nära relationer och att det framgår 
av planen att Solna stad inte tolererar att det förekommer våld i någon form, vilket får 
anses vara en nollvision mot våld i nära relationer. Vidare genomförs 
utbildningar/seminarier öppna för stadens chefer och medarbetare och det finns en bra 
samverkan med bland annat Signalisten för att säkra tillgången till det lägenhetsbehov 
som socialförvaltningen har. Mot denna bakgrund föreslås motionen anses besvarad.   

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 maj 2022 § 56 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 

Yrkanden 
Arion Chryssafis (M), Martin Andreasson (L) och Susanne Nordling (MP) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Leif Åsbrink López (V), Per-Ove Nelstrand (S) och Tove Pehrsson (V) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Leif Åsbrink López (V), Arion Chryssafis (M), Martin Andreasson (L), Per-Ove 
Nelstrand (S), Tove Pehrsson (V), Susanne Nordling (MP) och Elisabet Brolin (S) yttrar 
sig i debatten. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag 
Bifall till motionen 

Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation 
Leif Åsbrink López (V), Tove Pehrsson (V) och Per-Ove Nelstrand (S) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 
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§ 161 
Avsägelse av uppdrag i kultur- och fritidsnämnden 
(KS/2020:192) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Christina Perez (S) från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Christina Perez (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
 

§ 162 
Avsägelse av uppdrag i socialnämnden (KS/2020:194) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Marie Bechara (KD) från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Marie Bechara (KD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. 
 
 
 

§ 163 
Fyllnadsval i kultur- och fritidsnämnden (KS/2020:192) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ersättare i kultur- och fritidsnämnden för 
resterande mandatperiod utse: 
 
(S) 920502 Alice Halldin, Ängkärrsgatan 3, 171 70 Solna (ersättare) 
 
 
 

§ 164 
Fyllnadsval i stiftelsen Filmstadens kultur (KS/2018:259) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamot i stiftelsen Filmstadens kultur för 
resterande mandatperiod utse: 
 
(S) 540928 Bjarne Isacson, Barks väg 16, 170 73 Solna (ledamot) 
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§ 165 
Meddelanden 
 
Inga meddelanden vid detta sammanträde. 
 
 
 
 
 

§ 166 
Nya interpellationer (KS/2022:105) 
 
Kommunfullmäktige godkänner att följande interpellation för ställas: 
 
Interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) till tekniska nämndens 
ordförande om Bergmarkska villan (KS/2022:105) 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 till KF/2022-06-20 Närvaro ledamöter 
 
Solna kommunfullmäktige den 20 juni 2022  

Ledamot Närvarande Tjänstgörande ersättare 
Lars Rådén (M) X   
Anton Vajk (M) X   
Pehr Granfalk (M) X   
Arion Chryssafis (M) X   
Helene Ekegren (M) X   
Lars-Erik Salminen (M) X   
Marianne Damström Gereben (L)  Lars Granath 
Peter Edholm (L)  Anne Utter 
Martin Andreasson (L) X  
Birgitta Svensson (L)   
Ingela Karlsson (SD)  Stefan Nero 
Msciwoj Swigon (SD) X  
Ajla Mehinovic Avdic (S)  Per-Ove Nelstrand 
Peter Rangwe (S) X   
Ebbe Adolfsson (S) X   
Johan Wahlstedt (S) X   
Alexandra Bosnjakovic (M) X   
Niklas Wykman (M) X   
Lennart Hultqvist (M)  Eva Gustavsson 
Zanna Mårtensson (M) X   
Torsten Svenonius (M) X   
Magnus Persson (C) X   
Anna Lasses (C) X   
Marcela Arosenius (C) X   
Martin Karlsson (C) X   
Mats Fyhr (SD) X   
Thomas Stenrup (SD) X   
Kjell Johansson (SD) X   
Hélène Sevastik (S)  Katsiaryna Strachal 
Sara Kukka-Salam (S) §§ 151-157, 161-164 Fredrik Johansson §§145-150, 158-160 
Elisabet Brolin (S) X   
Gunilla Åberg (S) X   
Rita Ghebreselassie (S) X   
Andreas Hultberg (M) X   
Veronika de Jonge (M) X   
Johan T Sterndal (M) X   
Monika Mannerström Skog (M) X   
Veronica Nordström (M) X   
Bernhard Huber (MP) §§ 145-153, 158-160 Marina Peregonchuk §§154-157, 161-164 
Victoria Johansson (MP) X   
Susanne Nordling (MP) X   
Jacques de Maré (MP) X   
Martin Marmgren (MP)  Terence Hales 
Georgios Kontorinis (S) X   
Eva Eriksson (S) X   
Cecilia Bravo (S) X   
Sophia Andersson (S) X   
Gösta Mårtensson (S) X   

Faradj Koliev (S)  
Ruben Wågman §§ 145-150, 158-160 
Fredrik Johansson §§151-157,161-164 

 

Magnus Nilsson (M) X   
Gustav Stark (M) X   
Leif Hansson (M) X   
Samuel Klippfalk (KD) X   
Marie Bechara (-) X   
Kerstin Scheutz (V) X   
Atilla Yavuz (V)  Inger Grape-Olausson  
Linda Cigéhn (V)  Leif Åsbrink 
Sandra Lindström (V)   
Tove Pehrsson (V) X   
Thomas Magnusson (V) X   
Anders Ekegren (L) X   

 



Bilaga 2 till KF/2022-05-30 Närvaro ersättare 
 
Solna kommunfullmäktige den 20 juni 2022  

Ersättare Närvarande 
* Eva Gustavsson (M) X 
* Klas Lindblom (M) X 
* Thomas Wallin (M) X 
* Göran Stark (M) X 
* Sungmee Gundlegård (M) X 
* Egon Eriksson (M) X 
* Jon Pettersson (M) X 
* Eva Holmqvist (M) X 
* Christopher Denker (M) X 
* Ida Dahlgren (M)  
* Axel Östlund (C) X 
* Lena Westin (C) X 
* Lars Granath (L) X 
* Sukrî Demir (L)  
* Anne Utter (L) X 
* Ansgar Toscha (KD)  
* Nataliya Hulusjö (KD) X 
* Per-Ove Nelstrand (S) X 
* Katsiaryna Strachal (S) X 
* Fredrik Johansson (S) X 
* Signe Levin (S) §§ 150-157, 161-164 
* Sune Holmgren (S) §§ 150-157, 161-164 
* Joakim Edhborg (S) §§ 151-157, 161-164 
* Alexander Canizares Dahlström (S)  
* Ruben Wågman (S) §§ 145-150, 158-160 
* Gunnar Ljuslin (V)  
* Inger Grape-Olausson (V) X 
* Leif Åsbrink (V) X 
* Terence Hales (MP) X 
* Marina Peregonchuk (MP) X 
* Philip Lantz (MP) X 
* Åke Forslund (SD)  
* Ludvig Grufman (SD)  
* Stefan Nero (SD) X 
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