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Tjänstgörande ledamöter: 

  

Renée Olofsson, ordförande C 

Tommy Israelsson, 1:e vice ordf M 

Birgitta Dahlberg, 2: e vice ordf  S 

Martin Berglund  S 

Christina Lidström  M 

Lars-Erik Öberg, ersätter Ronny Jonsson  C 

Karin Gustafsson  S 

Bengt Sundling  M 

Per Lindqvist  L 

Eila Eriksson, ersätter Jesper Westman  S 

Ulrika Lidström, ersätter Marcus Ljadas  M 

Linda Berglund S 

Gunilla Forsberg  KD 

Per-Olov Lidestav  C 

Carolina Eriksson  M 

Ingrid Nygren  C 

Kerstin Persson  L 

Nadja Edström S 

Åsa Inefjord  V 

Ingemar Nyman  M 

Erling Sandström S 

Ronny Olofsson, ersätter Markus Jonsson  C 

Christoffer Skåtar  M 

Barbro Classon  S 

Sverker Holgersson, ers Jenni Lundberg  C 
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 § 1  
 

Ändring i föredragningslistan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ett tillkommande ärende anmäls: 
 
Avsägelse politiska uppdrag (C). Ärendet behandlas som punkt 13b.   
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 § 2  
 

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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 § 3 Dnr KS22-293 007 
 

Revisorernas granskning av Årsredovisning 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner revisorernas granskning av 
Årsredovisning 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har granskat kommunstyrelsen och nämndernas 
verksamhet. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt kommunens 
revisionsreglemente.  
 
Granskningen har genomförts med inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. Revisorerna har utgått från en bedömning av risk 
och väsentlighet och omsatt detta i en revisionsplan för året. 
 
Revisorernas granskningsinsatser har riktats mot följande områden: 
 
 Delårsrapport 2021 

 Årsredovisning 2021 

 God ekonomisk hushållning 2021 

 Grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder 
2021 

 
Resultatet av granskningen visar att: 
 

 Miljö- och byggnämnden och socialnämnden har i huvudsak 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. 
Kommunstyrelsen och kultur- och utbildningsnämnden har endast 
delvis uppnått de målsättningar som kommunfullmäktige beslutat. 

 Miljö- och byggnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen 
har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Kultur- och utbildningsnämnden 
har inte drivit verksamheten inom tilldelad driftbudget. Delar av 
tidigare års underskott har återställts under 2021. Alltjämnt 
redovisar kommunen inte en ekonomi i balans. 

 Miljö- och byggnämndens och socialnämndens interna kontroll har 
i huvudsak varit tillräcklig. Vissa brister har noterats när det gäller 
hur kultur- och utbildningsnämnden  och kommunstyrelsen fullgör 
sitt förvaltaruppdrag. 
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 § 3 (forts) Dnr KS22-293 007 
 

 Resultatet enligt årsredovisningen, är delvis förenligt med de 
finansiella och verkssamhetsmässiga mål som kommunfullmäktige 
uppställt. Måluppfyllelsen har förbättrats något jämfört med 2020. 

 Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. 
 
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i 
dessa organ. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige 
godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2021  
Granskning av årsredovisning 2021 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 
Revisorernas redogörelse 2021 
 
Beslutet ska skickas till 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Diariet 
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 § 4 Dnr KS22-201 042 
 

Årsredovisning 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2021 med tillägg om 
att redaktionella ändringar ska göras i dokumentet innan det 
publiceras. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
Årsredovisning 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska varje år upprätta en årsredovisning som ska 
inkludera styrelse och nämndernas verksamheter. Nämnderna har 
fått ta del av respektive nämnds verksamhetsberättelse och resultat 
på nämndssammanträde. 
 
Årsredovisningen ska lämnas över till kommunfullmäktige och 
revisorerna snarast efter kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22 § 10 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-08. 
Årsredovisning 2021 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-02-28 § 3, 
Verksamhetsberättelse till årsredovisning 2021 
Miljö- och byggnämndens beslut 2022-03-03 § 4, 
Verksamhetsberättelse till årsredovisning 2021 
Socialnämndens beslut 2022-03-02 § 1, Verksamhetsberättelse till 
årsredovisning 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kristdemokraterna: Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg 
om att redaktionella ändringar ska göras i dokumentet 
Årsredovisning 2021 innan det publiceras. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kristdemokraternas förslag. 
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 § 4 (forts) Dnr KS22-201 042 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
Ekonomichef 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Socialnämnden 
Webben 
Diariet 
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 § 5 Dnr KS22-075 003 
 

Informationssäkerhetspolicy 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Informationssäkerhetspolicy och ersätter 
tidigare dokument beslutat av kommunfullmäktige 2009-11-27, § 41. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Information är en av kommunens mest kritiska resurser. 
Verksamheterna är beroende av information. Avbrott i tillgången och 
felaktig information kan orsaka allvarliga konsekvenser i 
verksamheten eller för enskilda individer. Information behöver därför 
hanteras på ett säkert sätt. Detta för att skapa förtroende hos både 
anställda, förtroendevalda, brukare och allmänheten. Var och en som 
lämnar eller tar emot information ska kunna förlita sig på att den 
informationen är riktig, konfidentiell, tillgängligt och spårbar för rätt 
personer. Därför finns ett behov av ett informationssäkerhetsarbete 
som bedrivs metodiskt, systematiskt och dokumenterat. 
 
Förslaget till ny informationssäkerhetspolicy beskriver de 
övergripande principer som ska gälla för informationssäkerhets-
arbetet i Bjurholms kommun. Den nya policyn innebär att tidigare 
antagen informationssäkerhetspolicy förslås upphävas. Av ny policy 
framgår att den ska konkretiseras med riktlinjer som beslutas av 
kommunstyrelsen. Det framgår även att ett väl förankrat och 
integrerat ledningssystem för informationssäkerhet ska användas. 
Visst innehåll kommer att förskjutas från den tidigare 
informationssäkerhetspolicyn till riktlinjen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-01 § 4 
Miljö- och säkerhetsskyddschefens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-
19 
Förslag: Informationssäkerhetspolicy 
Informationssäkerhetspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2009-
11-23, § 41 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och säkerhetsskyddschef 
Reglemente och policypärm 
Diariet 
 

  



BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-04-25 11 

 

Justerare  Beslutsexpediering  

 § 6 Dnr KS22-006 101 
 

Folkhälso- och tillgänglighetspolitiskt program och 
sammanslagning av Bjurholms Folkhälsoråd och 
kommunens Pensionärs- och funktionsvariationsråd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Folkhälso- och tillgänglighetspolitiskt 
program och sammanslagning av Bjurholms Folkhälsoråd och 
kommunens Pensionärs- och funktionsvariationsråd. Programmet 
börjar gälla från 2022-06-01. 
 
Det nya programmet ersätter Folkhälsopolitiskt program 2021-2025, 
antaget av kommunfullmäktige 2021-04-19 § 11 samt Bjurholms 
kommunala pensionärs- och handikappsråds reglemente, antaget av 
kommunfullmäktige 2007-10-22 § 34. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens pensionärs- och funktionsvariationsråd (KPFR) väckte 
tanken om en sammanslagning av de båda råden på ett möte i 
september 2021. KPFR berör i stort sett samma områden och tar 
upp likvärdiga frågor och har i stort sett samma politiska- och 
föreningsrepresentation som folkhälsorådet (FHR). KPFR har haft ett 
lågt deltagande, främst från funktionsrättsorganisationerna. En 
sammanslagning skulle innebära tidsbesparing för både ledamöter 
och tjänstepersoner.  
 
Förslaget togs också upp på Folkhälsorådets möte i november 2021. 
Båda råden förordar en sammanslagning. Förslag på nytt program 
sändes ut på remiss till de båda råden. De få synpunkter som inkom 
har det tagits hänsyn till i förslaget.  
 
På ett gemensamt möte i februari 2022 togs beslutet att föreslå 
kommunfullmäktige om en sammanslagning av de båda råden, att 
namnet fortsatt ska vara Folkhälsorådet samt att nytt program antas 
med titeln Folkhälso- och tillgänglighetspolitiskt program. 
 
Inga stora förändringar har gjorts i programmet. Främst förtydligande 
att det gäller folkhälso- och tillgänglighetsfrågor samt vikten av 
jämlikhet och delaktighet för alla. 
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 § 6 (forts) Dnr KS22-006 101 
 
Risk- och konsekvensanalyser 
Jämställdhet och jämlikhet 
Folkhälsorådet rör hela samhället och alla invånare. I arbetet för en 
god folkhälsa ska alla inkluderas, oavsett kön, ålder, etnicitet eller om 
man har en funktionsvariation. Genom en sammanslagning av råden 
förenklas detta arbete. 
 
Barnchecklista 
Det är en utmaning att få barn- och ungas delaktighet i arbetet då vi i 
kommunen inte har några aktiva ungdomsorganisationer. Vi ska i 
den mån det är möjligt ge barn- och unga möjlighet till delaktighet 
och bjuda in dem till dialog om och när de önskar eller det finns 
behov. 
 
Folkhälsa 
Kommunens alla verksamheter tillsammans med folkhälsorådets 
övriga representanter ska tillsammans utifrån sina respektive 
förutsättningar jobba för alla invånares lika rätt till en god folkhälsa. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22 § 16 
Kvalitetsstrategens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-08 
Förslag – Folkhälso- och tillgänglighetspolitiskt program 2022-2025 
Folkhälsopolitiskt program 2021-2025 
Reglemente för Bjurholms kommuns kommunala Pensionärs- och 
handikappråd, KF2007-10-22 §34 
Anteckningar folkhälsorådet 2022-02-08, punkt 6 
Minnesanteckningar Bjurholms kommunala pensionärs- och 
funktionsvariationsråd, 2021-12-07, punkt 2-3 
Protokoll KPHR 2007 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Folkhälsorådet 
Kvalitetsstrateg 
Reglemente och policypärm 
Webben 
Diariet 
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 § 7 Dnr KS22-199 026 
 

Riktlinjer för distansarbete 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för distansarbete. Utvärdering 
ska göras och redovisas till kommunstyrelsen efter ett år. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Coronapandemin har utmanat organisationens arbetssätt på olika 
plan där en konsekvens har varit distansarbete i hög utsträckning. 
Det utökade distansarbetet har över tid lett till tankar kring en mer 
flexibel arbetsplats och under hösten 2021 påbörjades en utredning 
om lokaloptimering i kommunhuset. Detta för att undersöka hur en 
mer flexibel arbetsplats skulle kunna tillämpas i det fall fler 
medarbetare ges möjlighet att jobba på distans.  
 
Utifrån dialog med berörda medarbetare samt chefer/arbetsledare 
har ett förslag till flexibel arbetsplats utarbetats med planerad start för 
implementering 1 april 2022. En betydande del i lösningen om 
flexibel arbetsplats utgörs av att medarbetare ges fortsatt möjlighet 
till distansarbete. 
 
I syfte att tydliggöra hantering vid distansarbete, förebygga oklarheter 
och därmed uppnå ett gemensamt synsätt och gemensam reglering 
av distansarbete har förslag till Riktlinjer för distansarbete tagits fram. 
Riktlinjerna har sin utgångspunkt i centralt kollektivavtal och det 
europeiska ramavtalet om distansarbete.  
 
Förslag till Riktlinjer för distansarbete hanterar följande delar: 
- Definition av och förutsättningar för distansarbete 
- Tydliggörande av viktiga begrepp  
- Ansvarsfördelning chef/medarbetare 
- Arbetsuppgifter, omfattning, tillgänglighet och arbetstid 
- Sekretess, säkerhet och konfidentialitet 
- Lagring av uppgifter, nätverksuppkoppling samt hantering vid 

incidenter  
- Försäkringar 
- Skriftlig individuell överenskommelse 
- Uppföljning och utvärdering 
 
Att möjliggöra distansarbete för medarbetare speglar en modern 
organisation och bidrar till en ökad motivation hos medarbetare.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22 § 17 
Personalchefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09 
Förslag Riktlinjer för distansarbete 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef  
Socialchef 
Skolchef 
Personalchef 
Reglemente och policypärm 
Webben 
Diariet 
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 § 8 Dnr KS21-654 452 
 

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för 
avfallshantering för Bjurholms kommun 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Renhållningsordningens lokala föreskrifter 
för avfallshantering för Bjurholms kommun 2022. Föreskrifterna 
börjar gälla från och med 2022-06-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nya regler trädde i kraft 2022-01-01 kring insamling av returpapper. 
Kommunen fick insamlingsansvaret. Även benämning om kommunalt 
avfall och kommunalt ansvar har införts i regelverken. 
 
Utställning för remiss och samråd har skett för att inhämta 
synpunkter under tiden 2021 -11-16 – 2022 -01-13. Inga synpunkter 
under den tiden kom in från medborgare eller företag. 
 
Miljö- och byggnämnden inkom med synpunkter 2022-01-14 med 
förslag om att gemensam behållare handläggs av tekniska. Detta är 
infört i föreskrifterna. 
 
Följande förändringar är även införda under undantag: 
32§, där texten tydliggör vad som gäller och bör underlätta för miljö- 
och byggnämnden för beslut. Tillika 33-44 §§. 
 
Genomgång av att det hänvisas till rätt paragraf är gjord. I bilaga 1 är 
texten ändrad avseende returpapper. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22 § 18 
Renhållningschefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09 
Förslag till Renhållningsordningens lokala föreskrifter för 
avfallshantering inklusive: 
Text till lokala föreskrifter 
Bilaga 1 – Definitioner 
Bilaga 2 – Karta 
Bilaga 3 – Ordlista 
Bilaga 4 – Anvisningar för transportväg för fordon och 
hämtningspersonal 
Bilaga 5 – Övriga anvisningar 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2021-11-15 § 43 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen, Renhållningschef, Reglemente och policypärm 
Webben, Diariet 
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 § 9 Dnr KS22-202 409 
 

Avtalssamverkan i Umeåregionen inom livsmedel och 
miljö- och hälsoskyddet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Samverkansavtal inom livsmedel och 
miljö- och hälsoskyddsområdet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2001 har Umeåregionens kommuner haft ett avtal om 
kommunal samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet. För att 
formellt lyfta in livsmedel i samverkan och aktualisera avtalet har 
verksamhetsansvariga inom miljö- och hälsoskydd i Umeåregionen 
tillsammans tagit fram ett förslag till nytt samverkansavtal.  
 
Syftet med avtalet är att möjliggöra samverkan mellan parterna inom 
de verksamhetsområden som omfattas av kommunernas 
skyldigheter och arbete i övrigt inom livsmedel samt miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Samverkan syftar till att genom rörlighet av 
personal uppnå samnyttjande av personalresurser och underlätta 
genomförande av gemensamma projekt och andra insatser. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22 § 19 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-10 
Förlag till avtal: Avtalssamverkan – kommunal samverkan inom 
livsmedel och miljö- och hälsoskyddsområdet, Dnr MBN22-043 409 
Miljö- och byggnämndens beslut 2022-03-03 § 5 
Kommunal samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet i 
Umeåregionen, Dnr KS01-230 409 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och säkerhetsskyddschef 
Diariet 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 10 Dnr KS20-215 101 
 

Motion – Sänkt hastighet i gatukorsning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Motion – Sänkt hastighet i 
gatukorsning är besvarad med hänvisning till vidtagna åtgärder vid 
korsningen Trädgårdsgatan/Östergatan samt att det finns en 
planerad hastighetsöversyn i hela Bjurholms samhälle. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att bereda motionen som 
inkom från socialdemokraterna. Motionen handlar om att boende i 
närområdet Trädgårdsgatan/Östergatan, upplever att korsningens 
nuvarande utformning medger alltför höga hastigheter för 
motorfordon vid passage. Belägenheten innebär att gångtrafikanter 
till två förskolor behöver passera korsningen. Daniel Eriksson (S), 
som har inkommit med motionen gällande sänkt hastighet i 
gatukorsning och föreslår följande: Någon form av farthinder kan 
anbringas för att motverka otillåtna hastigheter och att en säkrare 
trafiksituation kan erhållas. 
 
Utredningen kring motionen har kommit fram till att det saknas ett bra 
underlag för att identifiera var fysiska trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
bör prioriteras i centralorten. Farthinder som fungerar även vintertid 
såsom vägbulor och chikaner är ganska kostsamma och medför 
även en utmaning för snöröjningen. Den generellt tillåtna hastigheten 
i Bjurholms tätort, 50 km/h är också hög. 
 
I orter i Västerbotten där en hastighetsöversyn gjorts är 30 och 40 
km/h mycket vanligt på vägsträckor där gående och fordonstrafik inte 
är separerade med trottoar eller på annat sätt. En hastighetsöversyn 
utförd helt via konsult kommer sannolikt kosta i storleksordningen 
100 000 kronor men är en åtgärd som bör genomföras.   
 
Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet (30 km/h) har 
sedan tidigare beslutats vid alla förskolor i Bjurholms tätort. Tyvärr 
har dock skyltning om 30 km/h missats vid korsningen 
Trädgårdsgatan/Östergatan (mot den del där förskolan Växthuset 
ligger). Skyltar beställdes under 2020 men monterades aldrig upp. 
Skyltuppsättning är planerat till våren 2022 när tjälen gått ur marken. 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 10 (forts) Dnr KS20-215 101 
 
I budget för 2023 föreslås avsättas medel för en ny/uppdatering av 
Översiktsplan för Bjurholms kommun. Som en del planeras att också 
göra en fördjupning gällande centralorten där även trafikplanering 
och trafiksäkerhet bör behandlas. Trafik/hastighetsplan är också 
något som Trafikverket efterfrågat i samband med flera av 
kommunens senaste detaljplanearbeten. 
 
Handläggare på Plan- och bygg bedömer att man själva kan 
genomföra delar av arbetet med en hastighetsöversyn. Handbok 
med metodbeskrivning för sådan finns och man avser att redan 
under 2022 påbörja dokumentationsarbete.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22 § 22 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-07 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15 § 32 Motion – Sänkt 
hastighet i gatukorsning 
Motion om sänkt hastighet i gatukorsning daterad 2020-03-27 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Daniel Eriksson (S) 
Diariet 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 11 Dnr KS22-068 101 
 

Avsägelse politiska uppdrag (C) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Marcus Jonssons (C) avsägelse av 
sitt politiska uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marcus Jonsson (C) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Marcus Jonssons (C) skrivelse daterad 2022-01-13 
 
Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen 
Personal 
Webben 
Diariet 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 12 Dnr KS21-642 101 
 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
(M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner länsstyrelsens beslut om ny ledamot 
Christoffer Skåtar (M) och ny ersättare Mattias Eriksson (M). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige från 
och med den 13 december 2021 till och med den 14 oktober 2022. 
 
Avgående ledamot: Christina Johansson (M) 
Ny ledamot: Christoffer Skåtar (M) 
Ny ersättare: Mattias Eriksson (M) 
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens protokoll daterat 2021-12-22. Dnr 201-12116-2021 
 
Beslutet ska skickas till 
Personal 
Kommunsekreterare 
Webben 
Diariet 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 13 Dnr KS21-694 101 
 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner länsstyrelsens beslut om ny ersättare 
Simon Fransson (M). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
från och med den 13 december 2021 till och med den 14 oktober 
2022. 
 
Avgående ersättare: Mats Malmgren (M) 
Ny ersättare: Simon Fransson (M) 
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens protokoll daterat 2021-12-22, Dnr 201-12114-2021 
 
Beslutet ska skickas till 
Personal 
Kommunsekreterare 
Webben 
Diariet 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 14 Dnr KS22-264 101 
 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (KD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner länsstyrelsens beslut om ny ersättare 
Gunnar Nyberg (KD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
från och med den 4 mars till och med den 14 oktober 2022. 
 
Avgående ersättare: Bengt Olsson (KD) 
Ny ersättare: Gunnar Nyberg (KD) 
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens protokoll daterat 2022-03-29, Dnr 201-2924-2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Personal 
Kommunsekreterare 
Webben 
Diariet 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 15 Dnr KS22-295 101 
 

Val av ersättare i valberedningen (KD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Gunilla Forsberg (KD) till ersättare i 
valberedningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har som uppdrag att välja ersättare i 
valberedningen. 
 
Beslutet ska skickas till 
Personal 
Kommunsekreterare 
Webben 
Diariet 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 16 Dnr KS22-265 101 
 

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 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 
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 17 Dnr KS22-300 101 
 

Avsägelse politiska uppdrag (C) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Ronny Jonssons (C) avsägelse av 
sitt politiska uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ronny Jonsson (C) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot 
i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Ronny Jonssons (C) skrivelse daterad 2022-04-07 
 
Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen 
Personal 
Webben 
Diariet 
 
 


