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Tjänstgörande ledamöter: 

  

Lars- Erik Öberg, ers Renée Olofsson C 

Tommy Israelsson, 1:e vice ordf M 

Birgitta Dahlberg, 2: e vice ordf  S 

Martin Berglund  S 

Christina Lidström  M 

Ronny Jonsson  C 

Karin Gustafsson  S 

Bengt Sundling  M 

Jesper Vestman  S 

Ann-Christin Backlund, ers Christina 

Johansson  
M 

Linda Berglund S 

Gunilla Forsberg  KD 

Per-Olov Lidestav  C 

Myrtel Emilsson, ers Daniel Eriksson  S 

Ingrid Nygren  C 

Kerstin Persson  L 

Nadja Edström S 

Eila Eriksson, ers Erling Sandström S 

Markus Jonsson  C 

Ingemar Nyman  M 

Barbro Classon  S 

Sverker Holgersson, ers Jenni 

Lundberg  
C 

Håkan Holgersson  S 

Totalt  23 
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 § 77  
 

Ändring i föredragningslistan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Följande tillkommande ärenden anmäls: 
 
Avsägelse politiska uppdrag (M), behandlas som ärende 13a och 
13b. 
 
Val av ersättare i socialnämnden (M), behandlas som ärende 14b. 
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 § 78  
 

Allmänhetens frågestund 
 
Sammanfattning av ärendet 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. 
Allmänhetens frågestund hålls direkt efter upprop i max 30 minuter. 
 
Regler 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens 

frågestund) vid samtliga ordinarie sammanträden med 

kommunfullmäktige. 
 

I kungörelsen till samtliga sammanträden ska anges att allmänhetens 

frågestund skall förekomma. Uppgift härom ska också tas med i 

ortstidningarna. 

 

Allmänhetens frågestund hålls direkt efter uppropet. Avsatt tid för 

allmänhetens frågestund är 30 minuter. 

 

Frågor under allmänhetens frågestund får enbart gälla de ärenden 

som behandlas under det aktuella sammanträdet. 

 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden hur 
frågestunden skall genomföras. 
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 § 79 Dnr KS21-664 104 
 

Partistöd år 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar utbetalning av mandatstöd till de 
politiska partierna med vald ledamot representerade i 
kommunfullmäktige för verksamhetsår 2021 enligt följande: 
 

Parti Antal  
mandat 

Mandatstöd 
2022 

M    7 21 000 kr 

S 10 30 000 kr 

C   6  18 000 kr 

L   2   6 000 kr 

KD   2   6 000 kr 

V   1   3 000 kr 

SD   3 (2 tom stol)   3 000 kr 

Summa 31 87 000 kr 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lokala regler för kommunalt partistöd i Bjurholms kommun följer de 
grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd i 
kommunallagen. Partistöd ges till politiska partier som är 
representerade i kommunfullmäktige och som är juridiska personer. 
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kapital vallagen (2005:837) 
 
För år 2022 består partistöd av ett mandatstöd som uppgår till 3 000 
kronor per mandat. 
 
Enligt de lokala reglerna ska utbetalning ske årligen i förskott under 
januari månad. En redovisning och granskningsrapport ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 30 juni närmast följande år. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-23 § 95 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-22 
Regler för kommunalt partistöd i Bjurholms kommun antagen av 
kommunfullmäktige 2018-12-10 § 88 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samliga partier 
Ekonomichef 
Diariet 
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 § 80 Dnr KS21-650 452 
 

Renhållnings- och avfallstaxa 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Renhållnings- och avfallstaxa 2022, att 
gälla från och med 2022-01-01 med följande ändring under punkt 2.1 
E: 
 
Funktionshindrad kan efter godkännande av biståndshandläggare 
ansöka om hämtning vid fastighet. Ansökan görs till tekniska 
kontoret.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Taxor föreslås höjas och införas från 2022-01-01 utifrån nya avtal 
och förändringar i avtal kring hantering och kostnader inom 
avfallsområdet. Höjda kostnader och förändringar enligt bifogat 
förslag till renhållnings- och avfallstaxa föreslås men behöver ses 
över första halvåret 2022 då många frågor kring de ökade 
kostnaderna är osäkra. 
 
Kostnader  
Behandling av matavfall, transporter, hyror för matavfallsficka och 
fordonskostnader för uppdraget på Dåva deponi och avfallscenter i 
Umeå, kommer att indexuppräknas. Hur stora kostnaderna blir är inte 
fastställda ännu. 
 
Höjd förbränningsskatt samt nya krav på utsläppsrätter som påverkar 
kostnaderna till Umeå Energi. Hur stora kostnaderna blir är inte 
fastställda ännu. 
 
Nytt avtal med företaget LOTUS som sköter transporter från ÅVC 
påverkar grundavgiften. 
 
Nytt avtal med Allmiljö kring slamtömning där SMS-tjänster ska 
skickas till kunderna från tekniska. Detta påverkar taxa för 
slamtömning. 
 
Ökade kostnader för transporter och behandling av farligt avfall från 
miljöstationen utifrån nya lagkrav enligt Kemikalieinspektionen. Detta 
är inte klart ännu inför beslut av taxa 2022. 
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 § 80 (forts) Dnr KS21-650 452 
 
Ny taxa 
Spolning av slambrunn i samband med tömning. 
 
Nytt kommunalt uppdrag 
Kommunen har ansvar för insamling av returpapper från och med 
2022-01-01. Fastighetsnära insamling från verksamheter och 
flerbostadshus kan utföras av de aktörer på marknaden som utför 
dessa tjänster och avtalas direkt med dessa. Den avgift som får tas 
ut av aktuell entreprenör för hämtning av returpapper från 
verksamheter och flerbostadshus får inte överstiga 2 875 kronor 
inklusive moms per år och per kärl. 
 
I de fall avtal saknas för fastighetsnära insamling för boende i 
flerbostadshus hänvisas de till återvinningsstationer i kommunen. 
 
Jämställdhetsanalys 
Medborgare eller verksamhetsutövare har ett val att välja 
abonnemang utifrån föreslagen taxa med utsortering av matavfall 
eller hemkompostering. Ur jämställdhetsanalys bedöms kvinnor och 
män påverkas lika av föreslag till taxa. 
 
Konsekvensanalys 
Krav på ökad källsortering av bygg- och rivningsavfall gäller för 
verksamheter nu. Detta behöver kommunen se över hur man ska 
hantera. År 2023 kommer detta lagkrav att gälla även privathushåll 
vilket innebär att Bjurholms ÅVC behöver förbereda detta. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-23 § 96 
Renhållningschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05 
Förslag till Renhållnings- och avfallstaxa 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Renhållningschef 
Taxepärm 
Webben 
Diariet 
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 § 81 Dnr KS21-662 346 
 

Bjurholms allmänna vatten- och 
avloppsanläggningstaxa 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Bjurholms allmänna vatten- och 
avloppsanläggningstaxa för år 2022. Taxan ska börja gälla 2022-01-
01 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska varje år anta taxor för vatten- och avlopp. 
 
Taxan för 2022 består av en del som är anslutningsavgift när man 
ansluter till den kommunala vatten- och avloppsanläggningen (VA) 
och den föreslås höjas med konsumentprisindex som är 2,5%. 
 
Den andra delen som är årliga brukningsavgifter som abonnenterna 
betalar till kommunen föreslås höjning med 13%. Anledningen till den 
stora höjningen är interna kostnader som nu fördelats ut till alla 
verksamheter inom kommunen. Interna kostnader som tidigare 
kallades OH-kostnader är höjt med avrundat 600 000 kronor och det 
är anledningen till den stora höjningen. Fördelningen bygger på 
SKR:s syn på hur interna kostnader ska fördelas. 
 
För 2021 kommer VA-verksamheten att göra ett större överskott och 
detta beror på att VA-verksamheten har hållit igen på kostnadssidan 
då det kom beslut om återhållsamhet på grund av kommunens 
ekonomiska läge. Detta har inneburit att inga planerade 
underhållsåtgärder är gjorda under 2021 utan detta har skjutits fram. 
Överskottet som blir 2021 kommer att användas till 
underhållsåtgärder som gynnar hela VA-kollektivet.  
 
På sikt på grund av ett föråldrat ledningsnät som inte reinvesterats i 
den takt som varit önskvärd kommer det även att krävas stora 
investeringar framöver. En plan för att successivt förbättra 
ledningsnätets standard kommer att arbetas fram i samband med 
VA-plan som nu är antagen. 
 
Gråmarkerade belopp i taxan är förslag till 2022 års priser. 
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 § 81 (forts) Dnr KS21-662 346 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-23 § 97 
Infrastrukturchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08 
Förslag till Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa 
2022 
Nuvarande taxa för 2021. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Infrastrukturchef 
Taxepärm 
Webben 
Diariet 
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 § 82 Dnr KS21-663 005 
 

Bredbandsstrategi för Bjurholms kommun 2021-2025 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Bredbandsstrategi för Bjurholms kommun 
2021-2025. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Detta ärende och beslut ersätter Bredbandsstrategi för Bjurholms 
kommun 2014-2020 antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 94. 
 
Antagande av ny Bredbandsstrategi för Bjurholms kommun: 
Nuvarande bredbandsstrategi för Bjurholms kommun har nått sitt 
slutdatum och en ny strategi behöver antas. Förslaget har framställts 
i samarbete med AC-Net, Region Västerbotten och Västerbottens 
stadsnät. Strategin skall vara kommunens mål för att förbättra 
tillgängligheten till bredband via fiber och även förbättra det befintliga 
nätet och tjänster som erbjuds. 
 
Strategin skall även visa den geografiska utsträckningen av det 
befintliga nätet idag och vilka områden som planeras byggas ut 
under den tid som bredbandsstrategin är aktuell. 
 
Konsekvensen av att inte anta en ny Bredbandsstrategi, kan medföra 
osäkerhet och oklarhet om vilka mål kommunens 
stadsnätsverksamhet skall jobba mot. Osäkerhet kan med stor 
sannolikhet äventyra nyetableringar av företag och innevånare om 
tillgång till robust infrastruktur är undermålig. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen beslut 2021-11-23 § 98 
Bredbandssamordnarens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-09 
Förslag till Bredbandsstrategi för Bjurholms kommun 2021-2025 
Bilaga 1 Nätöversikt 
Bilaga 2 Planerade Sträckor 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Bredbandssamordnare 
Reglemente och policypärm 
Webben 
Diariet 
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 § 83 Dnr KS21-653 271 
 

Uthyrningspolicy för kommunens bostadsverksamhet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Uthyrningspolicy för kommunens 
bostadsverksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bjurholms kommun arbetar med att ta fram ett nytt arbetssätt när det 
gäller bostadsuthyrning. Som grund för detta arbete föreslås en ny 
Uthyrningspolicy och riktlinjer som reglerar obetalda hyror, trivsel och 
ansvar, grundkrav och brandskyddsregler för flerbostadshus. 
 
Uthyrningspolicyn beskriver våra generella principer vid uthyrning av 
lägenheter i syfte att vara en seriös och långsiktig hyresvärd. 
Uthyrningspolicyn gäller för såväl interna som externa 
bostadssökande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-23 § 99 
Fastighetschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10 
Förslag till Uthyrningspolicy för kommunens bostadsverksamhet 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Fastighetschef 
Ekonomichef 
Reglemente och policypärm 
Webben 
Diariet 
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 § 84 Dnr KS19-476 015 
 

Uppförande av räddningstjänstens lokaler i Bjurholms 
kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till omarbetat förslag - 
om- och tillbyggnad av räddningstjänstens lokaler på fastighet 
Fyrkanten 2 enligt kommunstyrelsens beslut i november 2021. 
 
- Ge uppdrag till budgetberedningen att planera för att utöka 

investeringsbudgeten för uppförande av räddningstjänstens 
lokaler med tillhörande tvätthall inför budget 2023. 

- Ge kommunchef i uppdrag att upprätta förslag till ändring av 
gällande detaljplan för Fyrkanten 2 och del av Bjurholm 1:116 för 
att kunna genomföra om- och tillbyggnad av räddningstjänstens 
lokaler. Med beaktande att följa rekommenderade skyddsavstånd 
mellan brandstation och bensinstation, enligt Boverkets allmänna 
råd. 

- Ge uppdrag till fastighetschef att påbörja genomförandeprojektet 
efter antagen investeringsbudget och antagen detaljplan. Med 
krav på att verksamheten på befintlig brandstation kan 
upprätthållas under hela byggtiden. 

- Slutligt investeringsbeslut beslutas av kommunfullmäktige efter 
genomförd upphandling. 

- Ge uppdrag till räddningstjänstens verksamhet att komma med 
förslag på övningsområde. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till om- 
och tillbyggnad av räddningstjänstens lokaler på fastighet Fyrkanten 
2: 
- Ge uppdrag till budgetberedningen att planera för att utöka 

investeringsbudgeten för uppförande av räddningstjänstens 
lokaler inför budget 2023. 

- Ge kommunchef i uppdrag att upprätta förslag till ändring av 
gällande detaljplan för Fyrkanten 2 och del av Bjurholm 1:116 för 
att kunna genomföra om- och tillbyggnad av räddningstjänstens 
lokaler. Med beaktande att följa rekommenderade skyddsavstånd 
mellan brandstation och bensinstation, enligt Boverkets allmänna 
råd. 

- Ge uppdrag till fastighetschef att påbörja genomförandeprojektet 
efter antagen investeringsbudget och antagen detaljplan. Med 
krav på att verksamheten på befintlig brandstation kan 
upprätthållas under hela byggtiden. 
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 § 84 (forts) Dnr KS19-476 015 
 

- Slutligt investeringsbeslut beslutas av kommunfullmäktige efter 
genomförd upphandling. 

- Ge uppdrag till räddningstjänstens verksamhet att komma med 
förslag på övningsområde. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-19 att återremittera ärendet 
om placering och uppförande av räddningstjänstens lokaler med 
uppdraget att ta fram ett billigare alternativ till placering och 
uppförande av räddningstjänstens lokaler på fastighet Fyrkanten 2. 
 
Fastighetschef och räddningschef fick i uppdrag att identifiera 
arbetsmiljöbristerna samt ta fram ett billigare alternativ. Förslaget 
som fastighetschef och räddningschef har arbetat fram tillsammans 
med räddningstjänstens personal innebär att man behåller konceptet 
friska brandmän och säkerställer även de arbetsmiljöbrister som är 
identifierade. Allt detta till en lägre kostnad för uppförande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-23 § 104 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-09 
Riskbedömning och handlingsplan för Bjurholms räddningstjänst, 
2021-06-29  
Sammanfattande ekonomisk kalkyl för räddningstjänstens lokaler 
Planritningar (Plan 1 och 2) 
Preliminär tidsplan 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-19 § 4 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Alliansen lämnar följande förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till omarbetat förslag - 
om- och tillbyggnad av räddningstjänstens lokaler på fastighet 
Fyrkanten 2 enligt kommunstyrelsens beslut i november 2021. 
 
- Ge uppdrag till budgetberedningen att planera för att utöka 

investeringsbudgeten för uppförande av räddningstjänstens 
lokaler med tillhörande tvätthall inför budget 2023. 

- Ge kommunchef i uppdrag att upprätta förslag till ändring av 
gällande detaljplan för Fyrkanten 2 och del av Bjurholm 1:116 för 
att kunna genomföra om- och tillbyggnad av räddningstjänstens 
lokaler. Med beaktande att följa rekommenderade skyddsavstånd 
mellan brandstation och bensinstation, enligt Boverkets allmänna 
råd. 
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 § 84 (forts) Dnr KS19-476 015 
 

- Ge uppdrag till fastighetschef att påbörja genomförandeprojektet 
efter antagen investeringsbudget och antagen detaljplan. Med 
krav på att verksamheten på befintlig brandstation kan 
upprätthållas under hela byggtiden. 

- Slutligt investeringsbeslut beslutas av kommunfullmäktige efter 
genomförd upphandling. 

- Ge uppdrag till räddningstjänstens verksamhet att komma med 
förslag på övningsområde. 

 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller Alliansens förslag. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Räddningschef 
Fastighetschef 
Ekonomichef 
Diariet 
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 § 85 Dnr KS21-693 101 
 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdes- och 
beredningsdagar för 2022: 
 
1. Sammanträdesdagar – måndagar 

25 april, 13 juni, 24 oktober, 7 november, 12 december. 
2. Beredningsdagar – måndagar 

4 april, 30 maj, 10 oktober, 25 oktober, 28 november 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen och nämndernas sekreterare har i samverkan med 
ekonomichef arbetat fram ett förslag på styrelse, nämnder och 
kommunfullmäktiges sammanträden för 2022. 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna beslutar om sina egna 
sammanträden. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunsekreterare 
Intranät 
Webben 
Diariet 
 
 
 

  



BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-12-13 17 

 

Justerare  Beslutsexpediering  

 § 86 Dnr KS21-694 101 
 

Avsägelse politiska uppdrag (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Mats Malmgrens (M) avsägelse av 
sitt politiska uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mats Malmgren (M) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens skrivelse daterad 2021-11-17 
Mats Malmgrens (M) skrivelse daterad 2021-11-18 
 
Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen 
Personalavdelningen 
Webben 
Diariet 
 
 

  



BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 87 Dnr KS21-642 101 
 

Avsägelse politiska uppdrag (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Christina Johanssons (M) avsägelse 
av sina politiska uppdrag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Christina Johanssons (M) har avsagt sig sina politiska uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Christina Johanssons (M) skrivelse daterad 2021-11-02. 
 
Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen 
Socialnämnden 
Personalavdelningen 
Webben 
Diariet 
 

  



BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-12-13 19 

 

Justerare  Beslutsexpediering  

 § 88 Dnr KS21-642 101 
 

Val av ledamot i socialnämnden (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Sven-Åke Boström (M) till ledamot i 
socialnämnden. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige utse Sven-Åke Boström 
(M) till ledamot i socialnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har som uppdrag att utse ledamot i 
socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut daterat 2021-12-13 § 6 
 
Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden 
Personalavdelningen 
Webben 
Diariet 
 

  



BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 89 Dnr KS21-187 101 
 

Motioner under beredning 
 
Motioner kan väckas av ledamöter i kommunfullmäktige. Nedan 
redovisas motioner under beredning. 
KF = kommunfullmäktige, KS = kommunstyrelse, KUN = kultur- och 
utbildningsnämnd, SN = socialnämnden, KC = kommunchef, 
SC = skolchef. 
 

Parti Motion Aktuell status & historik Svar till 
fullmäktige 
senast 

Dnr 

S Sänkt hastighet i 
gatukorsning 

KF § 32 200615 till KC för 
beredning. 211025 KC ger 
information 

April 2022 KS20-
215 

S Arbetsskor för anställda KF § 74 211025 till KC för 
beredning 

Oktober 2022 KS21-
588 

S Utrustning vid skateparken 
för utlåning 

KF § 75 211025 till KC för 
beredning 

Oktober 2022 KS21-
589 

 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunchef 
Diariet 
 

  



BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-12-13 21 

 

Justerare  Beslutsexpediering  

 § 90 Dnr KS21-756 101 
 

Avsägelse politiska uppdrag (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Sven-Åke Boströms (M) avsägelse 
av sina politiska uppdrag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sven-Åke Boström (M) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som 
ersättare i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Sven-Åke Boströms (M) skrivelse daterad 2021-12-10. 
 
Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden 
Personalavdelningen 
Webben 
Diariet 
 

  



BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-12-13 22 

 

Justerare  Beslutsexpediering  

 § 91 Dnr KS21-756 101 
 

Val av ersättare i socialnämnden (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Simon Fransson (M) till ersättare i 
socialnämnden. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige utse Simon Fransson 
(M) till ersättare i socialnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har som uppdrag att utse ersättare i 
socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut daterat 2021-12-13 § 7 
 
Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden 
Personalavdelningen 
Webben 
Diariet 
 
 


