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Susan Elmlund, kommunsekreterare 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 138 Dnr 2020-00001 5 
Upprop ................................................................................................................ 5 

§ 139 Dnr 2020-00002 6 
Val av justerare ................................................................................................... 6 

§ 140 Dnr 2020-00003 7 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 7 

§ 141 Dnr 2020-00277 8 
Tilläggsäskande tekniska nämnden avseende årlig investering 
fastighetsinvesteringar ........................................................................................ 8 

§ 142 Dnr 2020-00270 11 
Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten ............................ 11 

§ 143 Dnr 2020-00280 13 
Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund 2019 ............................... 13 

§ 144 Dnr 2020-00276 15 
Tillfällig ändring av lokalt aktivitetsstöd våren 2020 ........................................... 15 

§ 145 Dnr 2020-00283 17 
Pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs kommun ............................. 17 

§ 146 Dnr 2020-00301 20 
Förslag till val av kommunalråd 50 procent ....................................................... 20 

§ 147 Dnr 2020-00306 21 
Förslag till val av ägarrepresentant och ersättare vid Sydvatten AB 
bolagsstämma för perioden till ordinarie bolagsstämma 2023 ........................... 21 

§ 148 Dnr 2020-00300 22 
Avsägelse från Stefan Svalö (S) som ledamot i AB Bjuvsbostäder 
samt val av ny ledamot ..................................................................................... 22 

§ 149 Dnr 2020-00302 23 
Avsägelse från Alf Nilsson (S) som ledamot i AB Bjuvsbostäder samt 
val av ny ledamot .............................................................................................. 23 

§ 150 Dnr 2020-00305 24 
Avsägelse från Bert Roos (S) som ersättare i AB Bjuvsbostäder samt 
val av ny ersättare ............................................................................................. 24 

§ 151 Dnr 2020-00311 25 
Avsägelse från Lars Karlsson (S) som ersättare i AB Bjuvsbostäder 
samt val av ny ersättare .................................................................................... 25 

§ 152 Dnr 2020-00264 26 
Avsägelse från Kalle Holm (SD) gällande uppdraget som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden samt val av ny ledamot ..................................... 26 

§ 153 Dnr 2020-00004 27 
Anmälningar ...................................................................................................... 27 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 138 Dnr 2020-00001  

Upprop  

 

Sammanfattning  

Innan upprop genomförs en tyst minut för ledamot Irena Alm. (S) /Sed 

 

Ordförande genomför upprop och finner att det är 29 tjänstgörande 
ledamöter närvarande. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att mötet har 29 tjänstgörande ledamöter.      
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§ 139 Dnr 2020-00002  

Val av justerare  

 

Sammanfattning  

Till att justera dagens protokoll föreslås Lars Hein (SD) och Ulrika Thulin 
(S). 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars Hein (SD) och Ulrika Thulin (S) till 
att justera dagens protokoll.      
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§ 140 Dnr 2020-00003  

Godkännande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag på dagordning daterad 2020-05-20.     

Ordförande föreslår följande tillägg: 

Ärende 14: Avsägelse från Lars Karlsson (S) som ersättare i AB 
Bjuvsbostäder samt val av ny ersättare 

Ärende 15: Avsägelse från Kalle Holm (SD) gällande uppdraget som 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt val av ny ledamot 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen 
med ordförandes förslag på tillägg.      
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§ 141 Dnr 2020-00277  

Tilläggsäskande tekniska nämnden avseende årlig 
investering fastighetsinvesteringar  

 

Sammanfattning  

Tekniska nämnden beslutade den 21 april att tilläggsäska 5 mnkr för 
investeringsprojekt 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar 
(generella/underhållsplan) för 2020. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tekniska nämnden beviljas 
tilläggsanslaget.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-27 
Tekniska nämnden, 2020-04-21, § 29 

 

Ärendet 

Tekniska nämnden beslutade den 21 april att tilläggsäska 5 mnkr för 
investeringsprojekt 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar 
(generella/underhållsplan) för 2020. 

Bakgrunden är att ytterligare medel krävs utöver de avsatta 4 mnkr för att 
förvaltningen ska kunna genomföra nödvändiga underhåll i befintliga 
fastigheter enligt planering. I plan för 2021 finns avsatt 9,5 mnkr och för 
2022 10 mnkr. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tekniska nämnden beviljas 
tilläggsanslaget, därmed höjs anslaget från 4 till 9 mnkr för 2020. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Tilläggsbudgetera anslag 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar med 
5 mnkr från 4 till 9 mnkr för 2020.   
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Yrkande 

Anders Månsson (S) och Ulrika Thulin (S) yrkar bifall eftersom 
fastighetsunderhållets budget varit underfinansierad. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

Tilläggsbudgetera anslag 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar med 
5 mnkr från 4 till 9 mnkr för 2020.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-06, § 88 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar bifall eftersom fastighetsunderhållets budget varit 
underfinansierad. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Tilläggsbudgetera anslag 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar med 
5 mnkr från 4 till 9 mnkr för 2020.   

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-05-13, § 79 

 

Yrkanden 

Anders Månsson (S) yrkar bifall eftersom fastighetsunderhållets budget är 
underfinansierad i Sverigedemokraternas budget för 2020. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Tilläggsbudgetera anslag 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar med 
5 mnkr från 4 till 9 mnkr för 2020.   

 
 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 142 Dnr 2020-00270  

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

 

Sammanfattning  

Årsredovisning för Kommunalförbundet Medelpunkten inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2019 har inkommit till Bjuvs kommun.     

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-06, § 89 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning för 2019 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet för räkenskapsåret 2019. 

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 2020-05-13, § 80 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna årsredovisning för 2019 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet för räkenskapsåret 2019. 
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Beslutet skickas till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 143 Dnr 2020-00280  

Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund 
2019 

 

Sammanfattning  

Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2019 har inkommit till Bjuvs kommun.  
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-06, § 90 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2019 för Söderåsens samordningsförbund  

 

samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2019.       

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen, 2020-05-13, § 81 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2019 för Söderåsens samordningsförbund  

 

samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2019.       
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Beslutet skickas till: 
Söderåsens miljöförbund 
Medlemskommunerna 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 144 Dnr 2020-00276  

Tillfällig ändring av lokalt aktivitetsstöd våren 2020 

 

Sammanfattning  

På sitt sammanträde den 16 april beslutade kultur- och fritidsnämnden att 
föreslå en tillfällig förändring av förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd 
(LOK-stöd). Coronaviruset har medfört att många föreningar har fått ställa in 
träningar och aktiviteter och de förlorar därmed sitt LOK-stöd för de inställda 
tillfällena. För att mildra föreningarnas ekonomiska förlust föreslår kultur- 
och fritidsnämnden att föreningarna under första halvåret 2020 är 
garanterade samma bidrag som de mottog för samma period 2019. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot detta förslag.   

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-06, § 91 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår enhälligt kommunfullmäktige besluta att  

tillfälligt ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att föreningar 
under första halvåret 2020 är garanterade LOK-stöd som motsvarar 
föreningens LOK-stöd för samma period 2019.   

tillfälligt ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att föreningar 
under första halvåret 2020 är garanterade LOK-stöd som motsvarar 
föreningens LOK-stöd för samma period 2019.   
 

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-05-13, § 82 
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Yrkande 

Christel Hedlund (SD), Maria Berglund (KD), Lisbeth Madsen (M), Anders 
Månsson (S) och Stefan Svalö (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

tillfälligt ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att föreningar 
under första halvåret 2020 är garanterade LOK-stöd som motsvarar 
föreningens LOK-stöd för samma period 2019.   

tillfälligt ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att föreningar 
under första halvåret 2020 är garanterade LOK-stöd som motsvarar 
föreningens LOK-stöd för samma period 2019.   
 
 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 145 Dnr 2020-00283  

Pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs 
kommun 

 

Sammanfattning  

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) gäller för förtroendevalda som har tillträtt efter valet 2014 eller 
senare. Reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun är uppdaterade med hänsyn till OPF-KL.  

Dock saknas i de ekonomiska reglerna en uttrycklig bestämmelse om vilken 
instans som ska vara pensionsmyndighet för de förtroendevalda. Denna 
uppgift återfinns i nuläget i kommunens pensionspolicy för medarbetare, där 
det anges att kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för de 
förtroendevalda. Enligt SKR:s kommentarer till OPF-KL18 förutsätts det att 
kommunfullmäktige, utser en nämnd som ska vara pensionsmyndighet för 
de förtroendevalda.  

Mot bakgrund av denna rekommendation från SKR och då kommunens 
pensionspolicy riktar sig till anställda i kommunen föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att det i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda införs en bestämmelse om vilken instans som ska vara 
pensionsmyndighet för de förtroendevalda. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen ska vara pensionsmyndighet för de förtroendevalda. 
Kommunstyrelsen har redan idag uppdraget att tolka och tillämpa reglerna 
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Förvaltningens förslag innebär 
att meningen om pensionsmyndighet för förtroendevaldas pension som 
återfinns på ställen i policyn, stryks ur pensionspolicyn för medarbetare.  

När en förtroendevald beviljas ekonomiskt omställningsstöd uppstår en 
kostnad. När det gäller hur kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till 
förtroendevalda ska fördelas föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 
kostnaderna belastar den verksamhet (kommunfullmäktige, styrelse eller 
nämnd) där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag. Ett sådant 
beslut skulle innebära att rådande praxis formellt slås fast.      
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 

kommunstyrelsen blir pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs 
kommun, och att meningen ”Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för de 
förtroendevalda” förs in sist i § 18 i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

anta reviderad version av pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun 
där en mening om pensionsmyndighet för förtroendevalda har strukits i 
punkterna 1 och 2.2.  

kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevalda ska 
belasta den verksamhet där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag. 

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-06, § 92 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

kommunstyrelsen blir pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs 
kommun, och att meningen ”Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för de 
förtroendevalda” förs in sist i § 18 i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

anta reviderad version av pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun 
där en mening om pensionsmyndighet för förtroendevalda har strukits i 
punkterna 1 och 2.2.  

kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevalda ska 
belasta den verksamhet där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag. 

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-05-13, § 83      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

kommunstyrelsen blir pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs 
kommun, och att meningen ”Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för de 
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förtroendevalda” förs in sist i § 18 i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

anta reviderad version av pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun 
där en mening om pensionsmyndighet för förtroendevalda har strukits i 
punkterna 1 och 2.2.  

kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevalda ska 
belasta den verksamhet där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag. 

 
 

Beslutet skickas till: 
Kanslichef 
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 146 Dnr 2020-00301  

Förslag till val av kommunalråd 50 procent 

 

Sammanfattning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-29, § 108 beslutades om 
att inrätta ett kommunalråd på 50 procent. 

Som kommunalråd på 50 procent föreslås Jörgen Johnsson (M).      

      

Deltar inte i beslutet 

Tjänstgörande ledamöter från (S) deltar inte i beslutet. 

Komplettering 

Efter fråga från Anders Månsson (S) meddelar ordförande att beslutet gäller 
från 2020-06-01. /Sed 
     

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att från 2020-06-01 utse Jörgen Johnsson (M) 
till kommunalråd på 50 procent. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Jörgen Johnsson (M) 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet  

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 147 Dnr 2020-00306  

Förslag till val av ägarrepresentant och ersättare vid 
Sydvatten AB bolagsstämma för perioden till ordinarie 
bolagsstämma 2023  

 

Sammanfattning  

Eftersom det politiska styret i Bjuvs kommun har förändrats föreslås Pia 
Trollehjelm (SD) utses till ägarrepresentant vid Sydvatten AB och Patric 
Fors (M) till ersättare.      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Pia Trollehjelm (SD) till 
ägarrepresentant vid Sydvatten AB och Patric Fors (M) till ersättare.      

  

     

 
Beslutet skickas till: 
Sydvatten AB 
Berörda förtroendevalda 
Mia Bornheim  
Kommunsekreterare 
Diariet 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 148 Dnr 2020-00300  

Avsägelse från Stefan Svalö (S) som ledamot i AB 
Bjuvsbostäder samt val av ny ledamot 

 

Sammanfattning  

Stefan Svalö (S) har 2020-05-18 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ledamot i AB Bjuvsbostäder. 

Inget nytt val görs på dagens sammanträde. Ärendet åter 2020-06-17.      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Stefan Svalö (S) från uppdraget och 
lägger ett tack till protokollet. 

 

 

Beslutet skickas till: 
AB Bjuvsbostäder 
Stefan Svalö (S) 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 149 Dnr 2020-00302  

Avsägelse från Alf Nilsson (S) som ledamot i AB 
Bjuvsbostäder samt val av ny ledamot 

 

Sammanfattning  

Alf Nilsson (S) har 2020-05-18 inkommit med avsägelse gällande uppdraget 
som ledamot i AB Bjuvsbostäder. 

Inget nytt val görs på dagens sammanträde. Ärendet åter 2020-06-17.      

     

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Alf Nilsson (S) från uppdraget och 
lägger ett tack till protokollet. 

 

 

Beslutet skickas till: 
AB Bjuvsbostäder 
Alf Nilsson (S) 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 150 Dnr 2020-00305  

Avsägelse från Bert Roos (S) som ersättare i AB 
Bjuvsbostäder samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Bert Roos (S) har 2020-05-19 inkommit med avsägelse gällande uppdraget 
som ersättare i AB Bjuvsbostäder. 

Inget nytt val görs på dagens sammanträde. Ärendet åter 2020-06-17.      

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Bert Roos (S) från uppdraget och 
lägger ett tack till protokollet. 

 

 

Beslutet skickas till: 
AB Bjuvsbostäder 
Bert Roos (S) 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 151 Dnr 2020-00311  

Avsägelse från Lars Karlsson (S) som ersättare i AB 
Bjuvsbostäder samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Lars Karlsson (S) har 2020-05-22 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ersättare i AB Bjuvsbostäder. 

Inget nytt val görs på dagens sammanträde. Ärendet åter 2020-06-17.      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Lars Karlsson (S) från uppdraget och 
lägger ett tack till protokollet. 

 

 

Beslutet skickas till: 
AB Bjuvsbostäder 
Lars Karlsson (S) 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 152 Dnr 2020-00264  

Avsägelse från Kalle Holm (SD) gällande uppdraget 
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt val 
av ny ledamot 

 

Sammanfattning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-29, § 136 behandlades 
avsägelse och val felaktigt som gällande ersättare. Ärendet tas därför åter 
upp på dagens sammanträde. 

Kalle Holm (SD) har 2020-04-22 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Som ledamot i barn- och utbildningsnämnden föreslås Göran Palmkvist 
(M). 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Kalle Holm (SD) från det aktuella 
uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Göran Palmkvist (M) till ledamot barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 153 Dnr 2020-00004  

Anmälningar  

 

Sammanfattning  

A)  KS 2020-00299 

Länsstyrelsen: Beslut om ny ledamot och ersättare efter Irena Alm (S) i 
kommunfullmäktige 

 

B)   KS 2020-00298 

Länsstyrelsen: Beslut om ny ersättare efter Denise Berendji (S) i 
kommunfullmäktige 

      

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anmälningarna ska anses vara anmälda. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Diariet      

 
 

 


