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Plats och tid Lysingsskolans matsal i Ödeshög, kl 19:00 – 22.10. 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild närvarolista. 

 Ersättare 

Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Annicki Oscarsson (KD) och Jonas Andersson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 102-112 

 Maria Blomberg  

 Ordförande 
  

 Jonny Ståhl (C)  

 Justerare 
  

 Annicki Oscarsson (KD) Jonas Andersson (M)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-11-18 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-25 Datum då anslaget tas ned 2019-12-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Ödeshög 
 

Underskrift 
  

 Namn  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Jonny Ståhl (C) 
Annika Sundholm (S) 
Kristina Fredriksson (ÖP) tjänstgör för Charles Eriksson (ÖP) 
Annicki Oscarsson (KD) 
Lennart Åberg (KD) 
Magnus Oscarsson (KD) 
Gunilla Christensen (KD) 
Jonni Harrius (KD) 
Robert Wahlström (KD) 
Anders Rydberg (KD) 
Christina Bruhno (KD) tjänstgör för Margoth Petersson (KD) 
Mikael Brickarp (KD) tjänstgör för Charlotte Gustafsson (KD) 
Mattias Petersson (KD) 
Jonny Stålknapp (KD) tjänstgör för Birgitta Widén Blomberg (KD) 
Barbro Landstedt (KD) tjänstgör för Chatrin Rydberg (KD) 
Johan Kollberg (S) 
Benny Nilsson (S) tjänstgör för Peter Frejhagen (S) 
Anders Karlsson (S) 
Maria Gustafsson (S) 
Jeanette Andersson (S) 
Johanna Karlsson (S) tjänstgör för Birgitta Hellman Magnusson (S) 
Lisbeth Antonsson (C) tjänstgör för Roger Silfver (C) 
Marianne Bremer (C) 
Samuel Stenstrand (C) 
Jonas Andersson (M) 
Kerstin Slatte (M) 
Stig Widell (M) tjänstgör för John Widegren (M) 
Betty Malmberg (M)  
Johan Tegnert (SD) 
Örjan Jansson (SD) 
Mikael Eriksson (SD) 
Tommy Andersson (SD) 
Jan Fredriksson (ÖP) tjänstgör för Lena Lago-Berg (ÖP) 
Karin Langhard (MP) 
Michael Ernst (FI) tjänstgör för Baharan Raoufi-Kvist (FI) 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Ingmar Unosson, kommunchef 
Maria Blomberg, kommunsekreterare 
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Ärendelista 
§ 102 Dnr 2019/00359 -600 

Fråga till ordförande i barn- och utbildningsnämnden angående 
hedersrelaterat våld och förtyck bland elever i för- och grundskolan ................... 4 

§ 103 Dnr 2019/00357 -437 
Interpellation till miljö- och byggnämndens ordförande om 
kommunens mellanlagring av massor i gamla grustäkten vid norra 
infarten till Ödeshög ............................................................................................ 5 

§ 104 Dnr 2019/00335 -049 
Skattesats 2020 .................................................................................................. 6 

§ 105 Dnr 2019/00280 -041 
Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 - Ödeshögs kommun ............... 9 

§ 106 Dnr 2019/00333 -042 
Regler och anslagsbindningsnivåer med mera för budget 2020 ........................ 13 

§ 107 Dnr 2019/00334 -045 
Låneram 2020 ................................................................................................... 16 

§ 108 Dnr 2019/00379 - 
Inkommen motion från Jonas Andersson (M) - Inför Rättviksmodellen 
för en stärkt och förbättrad avgiftsmodell........................................................... 17 

§ 109 Dnr 2019/00391 -006 
Inkommen motion från Michael Ernst (FI) - Införande av allmänhetens 
frågestund vid kommunfullmäktiges möten ....................................................... 18 

§ 110 Dnr 2019/00377 -111 
Avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i Barn- och 
utbildningsnämnden - Marcus Gustafsson (SD) ................................................ 19 

§ 111 Dnr 2019/00396 - 
Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Marcus 
Gustafsson (SD) ............................................................................................... 20 

§ 112 Dnr 2019/00381 -111 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och 
ersättare i valnämnden - Hans Blomberg (KD) .................................................. 21 
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§ 102 Dnr 2019/00359 -600 

Fråga till ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
angående hedersrelaterat våld och förtyck bland elever 
i för- och grundskolan 

Sammanfattning 
Teodor Johansson (M) har inkommit med en fråga angående hedersrelaterat 
våld och förtyck bland elever i för- och grundskolan. Då Teodor 
Johansson (M) inte är närvarande på dagens sammanträde besvaras frågan på 
kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 
Fråga till ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
 

----- 

Beslutet skickas till 
Teodor Johansson (M) 
Robert Wahlström (KD) 
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§ 103 Dnr 2019/00357 -437 

Interpellation till miljö- och byggnämndens ordförande 
om kommunens mellanlagring av massor i gamla 
grustäkten vid norra infarten till Ödeshög 

Sammanfattning 
Charles Eriksson (ÖP) har inkommit med en interpellation om kommunens 
mellanlagring av massor i gamla grustäkten vid norra infarten till Ödeshög. 
Då Charles Eriksson (ÖP) inte är närvarande på dagens sammanträde 
besvaras interpellationen på kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Interpellation till miljö- och byggnämndens ordförande  
Svar på interpellation från miljö- och byggnämndens ordförande 

 
----- 

Beslutet skickas till 
Charles Eriksson (ÖP) 

Jonni Harrius (KD) 
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§ 104 Dnr 2019/00335 -049 

Skattesats 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Skattesatsen för 2020 fastställs till 22:60 (21:60), alltså en ökning 

med 1 krona.   

Reservationer och särskilda uttalanden 
Moderaterna, Ödeshögspartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Moderaternas förslag. 
Feministiskt initiativ reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
och lämnar in en skriftlig reservation. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att före oktober månads utgång föreslå skattesats för 
nästkommande år. - KL kap 11 § 8. 

Fullmäktige ska fastställa budget och skattesats före november månads 
utgång - KL kap 11 § 10  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Annicki Oscarsson (KD), Anders Karlsson (S), Samuel Stenstrand (C): 
Skattesatsen för 2020 fastställs till 22:60, alltså en ökning med 1 krona.  
Jonas Andersson (M) och Jan Fredriksson (ÖP): Skattesatsen för 2020 
fastställs till 21:95, alltså en ökning med 35 öre. 
Michael Ernst (FI): Skattesatsen för 2020 fastställs till 22:80, alltså en 
ökning med 1:20 kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Annicki Oscarssons (KD) med 
fleras förslag.  

Omröstning begärs. 
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Ordföranden meddelar att Annicki Oscarssons (KD) med fleras förslag är 
huvudförslag.  
 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Jonas Anderssons (M) med fleras förslag ställs mot Michael Ernsts (FI) 
förslag för att utse motförslag till huvudförslaget.   
Annicki Oscarssons (KD) med fleras förslag ställs mot det förslag som 
kommunfullmäktige utser till motförslag. 
Ja-röst för Annicki Oscarssons (KD) med fleras förslag 

Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. 
 

Ordföranden ställer Jonas Anderssons (M) med fleras förslag mot Michael 
Ernsts (FI) förslag och finner att kommunfullmäktige utser Jonas Anderssons 
(M) med fleras förslag till motförslag. 

Omröstningsresultat 
Med 23 ja-röster mot 10 nej-röster och 2 ledamöter som avstår från att rösta 
beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Annicki Oscarssons (KD) med 
fleras förslag. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Annika Sundholm (S) x   
Kristina Fredriksson (ÖP)   x  
Annicki Oscarsson (KD) x   
Lennart Åberg (KD) x   
Magnus Oscarsson (KD) x   
Gunilla Christensen (KD) x   
Jonni Harrius (KD) x   
Robert Wahlström (KD) x   
Anders Rydberg (KD) x   
Christina Bruhno (KD) x   
Mikael Brickarp (KD) x   
Charlotte Gustafsson (KD) x   
Jonny Stålknapp (KD) x   
Barbro Landstedt (KD) x   
Johan Kollberg (S) x   
Benny Nilsson (S) x   
Anders Karlsson (S) x   
Maria Gustafsson (S) x   
Jeanette Andersson (S) x   
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Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Johanna Karlsson (S) x   
Lisbeth Antonsson (C) x   
Marianne Bremer (C) x   
Samuel Stenstrand (C) x   
Jonas Andersson (M)  x  
Kerstin Slatte (M)  x  
Stig Widell (M)  x  
Betty Malmberg (M)  x  
Johan Tegnert (SD)  x  
Örjan Jansson (SD)  x  
Mikael Eriksson (SD)  x  
Tommy Andersson (SD)  x  
Jan Fredriksson (ÖP)  x  
Karin Langhard (MP)   x 
Michael Ernst (FI)   x 
Jonny Ståhl (C), ordförande x   
SUMMA 23 10 2 
 

Skriftlig reservation 
Feministiskt initiativ: ”Vi anser att den beslutade skattesatsen innebär stora 
inskränkningar i den kommunala verksamheten och skapar ett accelererande 
besparingsbehov under 2021 och 2022. En höjning med 1,20 kronor istället 
för 1,00 kronor skulle motverka detta.” 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-03   

KS § 280/19 
----- 
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§ 105 Dnr 2019/00280 -041 

Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 - 
Ödeshögs kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 
 Samverkan för Ödeshögs förslag till Planeringsdirektiv 2020 med 

plan 2021-2022 antas. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Moderaterna, Ödeshögspartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Moderaternas förslag. 

Feministiskt initiativ reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
och lämnar in en skriftlig reservation. 

 

Sammanfattning 
Planeringsdirektivet är kommunens viktigaste verktyg för planering och 
styrning av verksamheten. Planeringsdirektivet innehåller också en budget 
där det fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan 
olika nämnder och verksamheter. 

I planeringsdirektiven beskrivs vilka målområden politiken prioriterar för 
den kommande planeringsperioden. Målområdena utgår från vad den 
politiska majoriteten, som består av Kristdemokraterna, Socialdemokraterna 
samt Centerpartiet har tecknat ned i kommunplanen. Kommunplanen är den 
överenskommelse som den politiska majoriteten tar fram efter ett val. 
Kommunplanen ger en övergripande inriktning för vad kommunen ska 
prioritera under mandatperioden. Detta översätts sedan till "styrdokumentet" 
planeringsdirektiv som styr organisationen mera direkt genom dels mål dels 
direkta utvecklingsuppdrag och vilka ekonomiska ramar styrelsen och 
nämnderna har att arbeta efter. 

Den politiska majoriteten som kallar sig för "Samverkan för Ödeshög" har 
lämnat sitt förslag till Planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2022. 
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Moderaterna lämnar ett förslag till budget 2020. På dagens sammanträde 
lämnar Feministiskt initiativ ett förslag till budget för 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Annicki Oscarsson (KD), Jonni Harrius (KD), Robert Wahlström (KD), 
Johan Kollberg (S), Anders Karlsson (S): Bifall till Samverkan för Ödeshögs 
förslag till Planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2022. 

Michael Ernst (FI): Bifall till Feministiskt initiativs förslag. 
Jonas Andersson (M) och Johan Tegnert (SD): Bifall till Moderaternas 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Annicki Oscarssons (KD) med 
fleras förslag.  
Omröstning begärs. 

Ordföranden meddelar att Annicki Oscarssons (KD) med fleras förslag är 
huvudförslag.  

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Jonas Anderssons (M) med fleras förslag ställs mot Michael Ernsts (FI) 
förslag för att utse motförslag till huvudförslaget.   
Annicki Oscarssons (KD) med fleras förslag ställs mot det förslag som 
kommunfullmäktige utser till motförslag. 
Ja-röst för Annicki Oscarssons (KD) med fleras förslag 

Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. 
Ordföranden ställer Jonas Anderssons (M) med fleras förslag mot Michael 
Ernsts (FI) förslag och finner att kommunfullmäktige utser Jonas Anderssons 
(M) med fleras förslag till motförslag. 

Omröstningsresultat 
Med 23 ja-röster mot 10 nej-röster och 2 ledamöter som avstår från att rösta 
beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Annicki Oscarssons (KD) med 
fleras förslag. 
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Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Annika Sundholm (S) x   
Kristina Fredriksson (ÖP)   x  
Annicki Oscarsson (KD) x   
Lennart Åberg (KD) x   
Magnus Oscarsson (KD) x   
Gunilla Christensen (KD) x   
Jonni Harrius (KD) x   
Robert Wahlström (KD) x   
Anders Rydberg (KD) x   
Christina Bruhno (KD) x   
Mikael Brickarp (KD) x   
Charlotte Gustafsson (KD) x   
Jonny Stålknapp (KD) x   
Barbro Landstedt (KD) x   
Johan Kollberg (S) x   
Benny Nilsson (S) x   
Anders Karlsson (S) x   
Maria Gustafsson (S) x   
Jeanette Andersson (S) x   
Johanna Karlsson (S) x   
Lisbeth Antonsson (C) x   
Marianne Bremer (C) x   
Samuel Stenstrand (C) x   
Jonas Andersson (M)  x  
Kerstin Slatte (M)  x  
Stig Widell (M)  x  
Betty Malmberg (M)  x  
Johan Tegnert (SD)  x  
Örjan Jansson (SD)  x  
Mikael Eriksson (SD)  x  
Tommy Andersson (SD)  x  
Jan Fredriksson (ÖP)  x  
Karin Langhard (MP)   x 
Michael Ernst (FI)   x 
Jonny Ståhl (C), ordförande x   
SUMMA 23 10 2 
 

Skriftlig reservation 
Feministiskt initiativ:”Vi anser prioriteringarna i det framlagda förslaget inte 
tillgodoser medborgarnas behov i tillräcklig utsträckning och beaktar kultur 
och natur i alltför liten utsträckning. Vi anser också att förslaget är otydligt 
och summariskt samt att konsekvenserna av nedskärningar inte beskrivs.” 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(21) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-18 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

 

Beslutsunderlag 
Samverkan för Ödeshögs förslag till Planeringsdirektiv för Ödeshögs 
kommun 2020 med plan för 2021-2022   

Moderaternas förslag till budget 2020 
Feministiskt initiativs förslag till budget 2020 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
KS § 281/19 

 
----- 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 106 Dnr 2019/00333 -042 

Regler och anslagsbindningsnivåer med mera för 
budget 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Förslag till regler och anslagsbindningsnivåer med mera för budget 

2020 antas.  

Sammanfattning 
Enligt 6 kap 1 § i kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders verksamhet. För att kunna fullfölja sina åtaganden måste 
kommunstyrelsen få information från nämnderna om vilken verksamhet som 
planeras för de resurser som de tilldelats av fullmäktige.   
För att få en tydlighet i styrningen måste även kommunstyrelsen sätta upp 
regler runt de förutsättningar som gäller under budgetåret. Detta gäller både 
drift- och investeringsbudget. 

Allmänna regler för 2020 
1. Tilldelat anslag utgör yttersta restriktionen för verksamheten vilket 

innebär att nämnden vid ett befarat anslagsöverskridande i första 
hand ska göra en omprioritering inom nämndens verksamhetsområde. 
Om detta inte är möjligt ska ärendet hänskjutas till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för ställningstagande om 
verksamheten ska upphöra eller om nya resurser ska anvisas. 

2. Äskade medel ur KS oförutsedda behov (politiska prioriteringar) 
hanteras endast två ggr per år i samband med de 
kommunövergripande uppföljningarna. 

3. Varje nämnd ska för åren 2020-2022 till kommunstyrelsen inlämna 
ett planeringsdirektiv som överensstämmer med de resurser som 
tilldelats enligt fullmäktigebeslutet för samma tidsperiod. Inlämnat 
planeringsdirektiv ska innehålla en åtgärdsplan. 
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4. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska alltid informeras om 
beslut om ny eller utökad verksamhet alternativt en reduktion eller 
avveckling av verksamheter. 

5. Uppdra till kommunstyrelsen att omfördela budgetmedel mellan 
kommunens nämnder om ansvaret för en viss verksamhet överflyttas 
från en nämnd till en annan under löpande verksamhetsår.  

6. Bemyndiga ekonomikontoret att omfördela budgetmedel mellan 
verksamheter/nämnder som uppenbart bokförts/budgeterats på "fel" 
verksamhet/ansvar.  

7. I de fall kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ger uppdrag till 
nämnderna som kan medföra kostnader ska också finansieringen 
klargöras.  

8. Nettoanslaget i driftbudgeten 2020 för respektive nämnd/styrelse 
justeras med följande: 
- Kapitalkostnader för 2020 års investeringar. 
- Kalkylerade kapitalkostnader. 
- Ökade lönekostnader efter avslutade förhandlingar, dock max upp        
till SKL:s prognos för löneökningar som ligger till grund för 
kommunens budget. 
- Eventuellt tillkommande ej justerade statsbidrag. 

Anslagsbindningsnivå 
Driftbudget 

1. Beviljat anslag är ett nettoanslag per nämnd. Nämnden får inom sin 
budget göra omdisponeringar i de fall beslutet inte strider mot mål 
eller riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige 

2. Nämnden ska inhämta kommunstyrelsens/fullmäktiges godkännande 
innan start av ny eller utökad verksamhet som på sikt kan öka 
kommunens nettokostnader 

Investeringsbudget 

Kommunfullmäktige anslår ett nettoinvesteringsbelopp utifrån nämndernas 
investeringsbeslut på projekt. Medlen får inte användas till andra projekt 
utan kommunstyrelsens godkännande. 
Beslut om ombudgetering av investeringsmedel från tidigare år tas genom 
särskilt beslut av kommunfullmäktige. Underlag skall omfatta tidigare 
beslutade medel, under året utnyttjade medel och förslag till ombudgetering. 
I samband med upprättande av underlag för beslut om ombudgetering skall 
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varje investeringsprojekt granskas för utvärdering om eventuell revidering. 
Särskilt beaktande ska då tas av de finansiella målen. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-03   
KS § 282/19 

 
----- 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(21) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-18 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 107 Dnr 2019/00334 -045 

Låneram 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunens totala låneram fastställs för 2020 till 265 miljoner 

kronor, vilket innebär en utökning med 18 miljoner kronor från 
föregående år.   

Sammanfattning 
För att effektivisera hanteringen av den lånedokumentation som krävs i 
samband med upplåning behöver kommunen besluta om en upplåningsram 
inför varje nytt år. 
Föreslagen finansieringsbudget/plan för 2020-2022 visar att 2020 års 
budgeterade resultat och avskrivningar understiger 2020 års budgeterade 
investeringar med 18 miljoner kronor. Det innebär att beslutad låneram från 
2019 på 247 miljoner kronor måste ökas för att täcka kommunfullmäktiges 
samlade lånebeslut, exklusive koncernkredit, för budgetår 2020.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-03   

KS § 283/19 
 

----- 

Beslutet skickas till 
Kommuninvest  
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(21) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-18 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 108 Dnr 2019/00379 - 

Inkommen motion från Jonas Andersson (M) - Inför 
Rättviksmodellen för en stärkt och förbättrad 
avgiftsmodell 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Jonas Andersson (M) har inkommit med en motion där han föreslår att 
Ödeshögs kommun inför en ny avgiftsmodell, den så kallade 
Rättviksmodellen.   

Beslutsunderlag 
Motion - Inför Rättviksmodellen för en stärkt och förbättrad avgiftsmodell 
 

----- 

Beslutet skickas till 
Jonas Andersson (M) 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(21) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-18 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 109 Dnr 2019/00391 -006 

Inkommen motion från Michael Ernst (FI) - Införande av 
allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges 
möten 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Michael Ernst (FI) har inkommet med en motion där han föreslår att 
kommunfullmäktige ska införa allmänhetens frågestund vid sina 
sammanträden. 

Beslutsunderlag 
Motion - Införande av allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges 
möten 

 
----- 

Beslutet skickas till 
Michael Ernst (FI)   

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(21) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-18 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 110 Dnr 2019/00377 -111 

Avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i Barn- 
och utbildningsnämnden - Marcus Gustafsson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Marcus Gustafssons (SD) begäran om entledigande godkänns. 

Sammanfattning 
Marcus Gustafsson (SD) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden. 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Marcus Gustafssons (SD) 

Barn- och utbildningsnämnden 
Personalkontoret 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(21) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-18 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 111 Dnr 2019/00396 - 

Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter 
Marcus Gustafsson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Hans Ström (SD) utses till ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

efter Marcus Gustafsson (SD). 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Hans Ström (SD) 

Barn- och utbildningsnämnden 
Personalkontoret 

 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(21) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-18 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 112 Dnr 2019/00381 -111 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen och ersättare i valnämnden - Hans 
Blomberg (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Hans Blombergs (KD) begäran om entledigande godkänns. 

Sammanfattning 
Hans Blomberg (KD) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen och ersättare i valnämnden. 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Hans Blombergs (KD) 

Valnämnden 
Kommunstyrelsen 

Personalkontoret 
 


