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§ 1 Dnr 2021-00010  

Upprop  

 

Sammanfattning  

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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§ 2 Dnr 2021-00003  

Val av justerare  

 

Sammanfattning  

Till att justera dagens protokoll föreslås Roger Pettersson (SD) och Niklas 
Svalö (S).      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Roger Pettersson (SD) och Niklas 
Svalö (S) till att justera dagens protokoll.      
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§ 3 Dnr 2021-00006  

Godkännande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-01-18.    

Ordförande föreslår följande nya ärenden: 

Ärende 15 Avsägelse från Lisbeth Madsen (M) gällande uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen samt val av ny ersättare, 

Ärende 16 Avsägelse från Gert Liljenborg (SD) gällande uppdraget som 
ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt val av ny ersättare. 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen 
med ordförandes förslag på tillägg.       
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§ 4 Dnr 2020-00514  

Ändring av aktieägaravtal avseende Ängelholm 
Helsingborgs flygplats Holding AB 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade den 27 augusti 2020, § 173, beslut om köp av 
andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. avseende Ängelholm 
Helsingborg Airport. 

Som en del i detta beslut har ett aktieägaravtal ingåtts av kommunerna 
Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Klippan, Bjuv, Perstorp och Båstad. 
Avtalet reglerar kommunernas ägande av ägarbolaget Ängelholm 
Helsingborgs flygplats Holding AB och deras inbördes förhållande samt 
deras gemensamma styrning av ägarbolaget och indirekt flygplatsbolaget 
Ängelholms Flygplats AB.  

Båstad kommun avser att överlåta 488 av sina 995 aktier i Ängelholm 
Helsingborgs flygplats Holding AB till Båstad Turism och Näringsliv som då 
skulle bli en åttonde delägare. För att detta ska kunna ske behöver 
överlåtelsen av aktierna godkännas av samtliga delägande kommuner, och 
ett nytt aktieägaravtal upprättas som ska ersätta det tidigare. 

 
 

Ärendet 

Båstad kommun avser att överlåta 488 av sina 995 aktier i Ängelholm 
Helsingborgs flygplats Holding AB till Båstad Turism och Näringsliv som då 
skulle bli en åttonde delägare. För att detta ska kunna ske behöver 
överlåtelsen av aktierna godkännas av samtliga delägande kommuner, och 
ett nytt aktieägaravtal upprättas som ska ersätta det tidigare. 

En överlåtelse av aktier från Båstad kommun till Båstad Turism och 
näringsliv innebär att Båstad kommuns åtagande att täcka eventuella 
framtida förluster som uppkommer i flygplatsbolagets verksamhet fördelas 
mellan Båstad kommun och Båstad Turism och Näringsliv utifrån 
aktieinnehav. Övriga delägares åtagande påverkas inte. 
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Aktieägare Antal Aktier Andel kapital Maxbelopp 
(kr) 

Helsingborg 4 159 41,59 % 20 875 000 

Ängelholm 3 238 32,38 % 16 255 000 

Höganäs 1 067 10,67 % 5 355 00 

Båstad 507 5,07 % 2 547 450 

Klippan  286 2,86 % 1 435 000 

Bjuv 216 2,16 % 1 085 000 

Perstorp 39 0,39 % 197 768  

Båstad Turism och 
Näringsliv 

488 4,88 % 2 447 550 

Summa 10 000 100 % 50 197 768 

 

Förändringar i styrelsen i Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB 

Styrelsen i ägarbolaget ska även fortsättningsvis bestå av sju ordinarie 
ledamöter och sju suppleanter. I det nya aktieägaravtalet anges att Båstad 
kommun ska nominera en ordinarie ledamot och Båstad Turism och 
Näringsliv ska nominera en suppleant För övriga delägare gäller fortsatt 
rätten att nominera varsin ordinarie ledamot och en suppleant till styrelsen, 
varav den ordinarie styrelseledamoten ska vara kommunstyrelsens 
ordförande. 

 

Avskaffande av särskild majoritet vid vissa beslut 

Det tidigare avtalet innehöll en paragraf om särskild majoritet vid vissa 
beslut, där två tredjedelars majoritet av det totala antalet aktier krävdes. I 
det nya aktieägaravtalet har denna paragraf tagits bort, och både styrelse 
och stämma fattar sina beslut med enkel majoritet. 

 

Rättigheter och skyldigheter för ägarkommuner 

Det nya aktieägaravtalet anger fortfarande att det är kommunfullmäktige i 
respektive ägarkommun (”Parterna 1-7”) som ska ges möjlighet att ta 
ställning i frågor som är principiella eller annars av större vikt. Det är också 
dessa parter som ansvarar för att det kommunala ändamålet med bolagets 
verksamhet fullgörs. Avtalet anger också att parterna 1-7 har rätt till de 
handlingar och räkenskaper samt övrig information som behövs för att 
kommunstyrelserna i respektive kommun ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna överlåtelse av 488 av totalt 995 aktier i Ängelholm 
Helsingborgs flygplats Holding AB från Båstads kommun till Båstad Turism 
och Näringsliv, 

att godkänna nytt aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs 
flygplats Holding AB som ingås mellan bolagets samtliga åtta delägare, att 
gälla från och med den 1 mars 2021, 

att det tidigare ingångna aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs 
flygplats Holding AB ska upphöra att gälla från och med den 1 mars 2021.   

 
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-07, § 6 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna överlåtelse av 488 av totalt 995 aktier i Ängelholm 
Helsingborgs flygplats Holding AB från Båstads kommun till Båstad Turism 
och Näringsliv, 

att godkänna nytt aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs 
flygplats Holding AB som ingås mellan bolagets samtliga åtta delägare, att 
gälla från och med den 1 mars 2021, 

att det tidigare ingångna aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs 
flygplats Holding AB ska upphöra att gälla från och med den 1 mars 2021.   

   
   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2021-01-13, § 3 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna överlåtelse av 488 av totalt 995 aktier i Ängelholm 
Helsingborgs flygplats Holding AB från Båstads kommun till Båstad Turism 
och Näringsliv, 

att godkänna nytt aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs 
flygplats Holding AB som ingås mellan bolagets samtliga åtta delägare, att 
gälla från och med den 1 mars 2021, 

att det tidigare ingångna aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs 
flygplats Holding AB ska upphöra att gälla från och med den 1 mars 2021.   

   

 

Beslutet skickas till: 
Övriga delägare i Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB 
Diariet 
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§ 5 Dnr 2020-00360  

Grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs 
kommun 

 

Sammanfattning  

Tekniska nämnden beslutade 2020-11-20, § 100 att föreslå 

kommunstyrelsen att bifalla Grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs 

kommun och att de ska börja gälla 2021-02-01. 

Förslaget till grävbestämmelser har tagits fram i samverkan mellan tekniska 

förvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning. Grävbestämmelserna 

innehåller bestämmelser om hur processen med grävtillstånd går till, hur 

arbetet ska utföras och hur ansvaret är fördelat mellan kommunen och den 

som fått tillstånd. Vidare ingår bestämmelser om ersättning till kommunen 

för framtida underhåll, avgifter för grävtillstånd samt påföljder, om arbeten 

inte utförs enligt grävtillstånd och grävbestämmelser. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inte något att erinra mot förslaget. 

Förvaltningen gör dock bedömningen att grävbestämmelserna ska beslutas 

av kommunfullmäktige då de innehåller regler om avgifter, påföljder och 

viten.    

       
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-07, § 7 

 

Yrkande 

Nils Nilsson (C) yrkar att förslag till beslut kompletteras med en formulering 
om att delar av taxan är indexreglerad. 

Anders Månsson (S) och Christer Landin (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C) 
yrkande. 

Claes Osslén (SD), Jörgen Johnsson (M) och Zofia Svensson (M) yrkar 
avslag på Nils Nilsson (C) yrkande. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Nilssons (C) yrkande och 
avslagsyrkandet, och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Nils 
Nilsson (C) yrkande. 

      
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
Grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommun och att de ska 
gälla från och med 2021-03-01.   

 

Reservation 

Nils Nilsson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

      

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2021-01-13, § 4 

           

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
Grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommun och att de ska 
gälla från och med 2021-03-01.   

      

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Diariet 
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§ 6 Dnr 2020-00527  

Ny avfallstaxa för Bjuvs kommun från 2021-04-01 

 

Sammanfattning  

NSR föreslår justeringar i Bjuvs kommuns avfallstaxa för 2021, vilken 
föreslås gälla från 2021-04-01. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet på mötet i november och föreslår 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta enligt NSR:s förslag. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår godkänna förslaget till justeringar i 
avfallstaxan.   

 
 

Ärendet 

NRS arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och 
tjänster som erbjuds. NRS arbetar också för att i möjligaste mån samordna 
taxor och tjänster i NSR-kommunerna. 

Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella målen. 
NSR har sedan 2010 arbetat med olika åtgärder för att nå ägardirektivens 
mål om att halvera kostnaderna för avfallsabonnemangen fram till 2020. 
Tyvärr finns flera yttre faktorer som påverkar kostnaden för 
avfallshanteringen: 

 

• Riksdagen har beslutat införa en förbränningsskatt för det avfall som 
energi återvinns och även beslutat om anteckningsskyldighet för farligt avfall 
som lämnas på återvinningscentralerna 

• Producentansvaret för bostadsnära insamling av tidningar och 
förpackningar har skjutits på framtiden 

• Intäkterna från försäljning av producentansvarsmaterial (tidningar och 
förpackningar) har sjunkit kraftigt och gått från intäkt till kostnad 

• Insamlingskostnaderna har indexerats upp 

• Antalet besökare på återvinningscentralerna har ökat med 5 procent 
årligen de senaste två åren 
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Ovan innebär att taxorna måste höjas för att behålla balansen i Bjuvs 
renhållningskollektiv. Bland annat höjs grundavgiften för villahushållen, 
grovavfall för flerfamiljsfastigheter, taxa på återvinningsfraktionerna samt 
taxa på dragväg. Sammanlagda kostnaden enligt Nils Holgersson 
undersökningen uppskattas ökas från 679 till 843 kr. 

I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art i 
avfallstaxan 2021 samt att vissa abonnemangsformer upphör, dessa 
abonnemang har ett fåtal abonnenter och har inte kunnat nytecknas under 
senare år. 

Prisinformation kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika 
informationsåtgärder. 

 

Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2021. 

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-07, § 8 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna ny avfallstaxa i enlighet med NSR:s handlingar att gälla från 
2021-04-01.  

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2021-01-13, § 5 

 

Yrkanden 

Mikael Henrysson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sven-Ingvar Blixt (-) yrkar på återremiss med motiveringen se över 
taxehöjningen för 190 l kärl och subventionerade taxan för särskilda skäl. 

Mikael Henrysson (SD) och Urban Berglund (KD) yrkar avslag på 
återremissyrkandet. 
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Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Sven-Ingvar Blixts (-) yrkande på 
återremiss och avslagsyrkandet, och finner att yrkandet på återremiss 
avslås.        

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Godkänna ny avfallstaxa i enlighet med NSR:s handlingar att gälla från 
2021-04-01.  

 

 

Beslutet skickas till: 
NSR AB 
Tekniska nämnden 
Diariet 
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§ 7 Dnr 2021-00012  

Information om covid-19 

 

Sammanfattning  

Kommundirektör Christer Pålsson informerade om arbetet med covid-19 i 
Bjuvs kommun. 

Förvaltningarna följer de rekommendationer som kommer från regeringen, 
Folkhälsomyndigheten, smittskyddet, Region Skåne och Länsstyrelsen.    

Ledningsgruppen ISF (inriktnings- och samordningsfunktion) har möte varje 
tisdag. CKL (central krisledning stab) har möte varje onsdag.  

En sammanfattande lägesbild sammanställs en gång i veckan, denna 
rapporteras till länsstyrelsen och distribueras till kommunstyrelsen i sin 
egenskap av krisledningsnämnd. 

Respektive förvaltning rapporterar aktuell läge till sin nämnd. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tacka kommundirektören för informationen. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Diariet      
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§ 8 Dnr 2020-00549  

Avsägelse från Martin Fridehjelm (S) från uppdragen 
som ledamot och 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige samt val av ny 2:e vice ordförande 

 

Sammanfattning  

Martin Fridehjelm (S) har 2020-12-21 inkommit med avsägelse från 
uppdragen som ledamot och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Som ny 2:e vice ordförande föreslås Christer Landin (S). 

        

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Martin Fridehjelm (S) från de aktuella 
uppdragen och lägga ett tack till protokollet,  

samt att välja Christer Landin (S) som 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige. 

    

 
Beslutet skickas till: 
Martin Fridehjelm (S) 
Christer Landin (S) 
Anna Larsson, HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet 

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9 Dnr 2020-00550  

Avsägelse från Bert Roos (S) gällande uppdraget som 
ledamot i vård- och omsorgsnämnden 

 

Sammanfattning  

Bert Roos (S) har 2020-12-18 inkommit med avsägelse från uppdraget som 
ledamot i vård- och omsorgsnämnden.     

 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

    

 
Beslutet skickas till: 
Bert Roos (S) 
Vård- och omsorgsnämnden 
Anna Larsson, HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet 

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr 2021-00033  

Avsägelse från Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) 
gällande uppdraget som 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige samt val av ny 1:e vice ordförande 

 

Sammanfattning  

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) har 2021-01-12 inkommit med 
avsägelse från uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.     

          

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) 
från det aktuella uppdraget och lägga ett tack till protokollet, 

samt att välja Patric Fors (M) som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 

    

 
Beslutet skickas till: 
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) 
Patric Fors (M) 
Anna Larsson, HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet 

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr 2021-00032  

Avsägelse från Matthias Åkesson (M) gällande 
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden samt val 
av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Matthias Åkesson (M) har 2021-01-12 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden.     

Som ny ersättare i byggnadsnämnden föreslås Mikael Dinesson (M). 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Matthias Åkesson (M) från det 
aktuella uppdraget, 

samt att välja Mikael Dinesson (M) som ersättare i byggnadsnämnden. 

    

 
Beslutet skickas till: 
Matthias Åkesson (M) 
Mikael Dinesson (M) 
Byggnadsnämnden 
Anna Larsson, HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet 

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr 2021-00034  

Avsägelse från Jörgen Johnsson (M) gällande 
uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden 

 

Sammanfattning  

Jörgen Johnsson (M) har 2021-01-12 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.   

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Jörgen Johnsson (M) från det 
aktuella uppdraget. 

    

 
Beslutet skickas till: 
Jörgen Johnsson (M) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Anna Larsson, HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet 

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 2021-00031  

Avsägelse från Ted Nilsson (M) gällande uppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt val 
av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Ted Nilsson (M) har 2021-01-12 inkommit med avsägelse från uppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.     

Som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden föreslås Jörgen Johnsson 
(M). 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Ted Nilsson (M) från det aktuella 
uppdraget,  

samt att välja Jörgen Johnsson (M) som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

    

 
Beslutet skickas till: 
Ted Nilsson (M) 
Jörgen Johnsson (M) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Anna Larsson, HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet 

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr 2021-00043  

Val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden (M) 

 

Sammanfattning  

Som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden föreslås Ted Nilsson (M).      

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ted Nilsson (M) som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden. 

 

Beslutet skickas till: 
Ted Nilsson (M) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Anna Larsson, HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet 

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 2021-00046  

Avsägelse från Lisbeth Madsen (M) gällande uppdraget 
som ersättare i kommunstyrelsen samt val av ny 
ersättare 

 

Sammanfattning  

Lisbeth Madsen (M) har 2021-01-19 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.     

Som ny ersättare i kommunstyrelsen föreslås Matthias Åkesson (M). 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Lisbeth Madsen (M) från det aktuella 
uppdraget,  

samt att välja Matthias Åkesson (M) som ersättare i kommunstyrelsen. 

    

 
Beslutet skickas till: 
Lisbeth Madsen (M) 
Matthias Åkesson (M) 
Kommunstyrelsen 
Anna Larsson, HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet 

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2021-00047  

Avsägelse från Gert Liljenborg (SD) gällande uppdraget 
som ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt val av 
ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Gert Liljenborg (SD) har 2021-01-20 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.     

Som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden föreslås Raymond Blixt 
(SD). 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Gert Liljenborg (SD) från det aktuella 
uppdraget,  

samt att välja Raymond Blixt (SD) som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden. 

    

 
Beslutet skickas till: 
Gert Liljenborg (SD) 
Raymond Blixt (SD) 
Vård- och omsorgsnämnden 
Anna Larsson, HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet 

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 2021-00009  

Anmälningar  

 

A)  KS 2020-00420 
Barn- och utbildningsnämnden § 113: svar till kommunrevisionen gällande 
granskning av ledning och styrning inom socialtjänsten. 
 
 
      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anmälningen anses anmäld. 

 

      

Beslutet skickas till: 
Diariet 
 

 


