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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 27 april maj 2020.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 28 april 2020 i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i
laga ordning kungjort.

Meddelanden
Ordföranden informerar om att partierna har inför dagens sammanträde träffat en frivillig
överenskommelse om att minska antalet mandat i kommunfullmäktige till 25. Detta för att
minska smittspridningen med anledning av Covid-19.
Ledamöternas korta frågor
Maria Molin (M) ställer en fråga om hur kommunfullmäktiges ordförande kommer att
hantera revisionsberättelserna?
Kommunfullmäktiges ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan.
Marie-Louise Hellström (LB) frågar om när och hur kommunen kommer att agera kring
ljuden som kommer från vindkraftverken på Svartvallsberget?
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Maria Molin (M) ställer en fråga om omställningsarbetet inom utbildningsförvaltningen,
specifikt personalen på Hybo skola.
Stina Bolin (S) svarar att hon inte vill kommentera detta förrän förvaltningen har
genomfört den MBL 11-förhandling som sker under morgondagen.
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Dnr 00018/2020

Särskilda direktiv från budgetberedningen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Särskilda direktiv från budgetberedningen, inklusive de sista fyra
punkterna som är Valiansens förslag, godkänns.
2. Samhällsservicenämnden får i uppdrag att effektivisera sina verksamheter
med ytterligare 5 miljoner kronor under 2020.
3. Politikerarvoden ska sänkas från 1 juli 2020. Arvodet för
kommunstyrelsens ordförande sänks från 90 procent av ett riksdagsarvode
till 75 procent. 1:e vice ordförandenas arvoden i utbildnings-,
samhällsservice-, omsorgs- och arbetsmarknads- socialnämnderna sänks
från 10 procent till 5 procent av riksdagsarvodet. Övriga politiska arvoden
sänks med 5 procent.
4. Kommunfullmäktiges beslut från den 2 december 2019, § 152, om att
återremittera bl a frågan om sänkta politikerarvoden till kommunstyrelsen för framtagande av risk- och konsekvensanalyser av
tilläggsyrkandena, upphävs därmed.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av kommunens ansträngda ekonomiska läge med flera år av
underskott och där år 2020 inletts med underskott lämnar härmed budgetberedningen särskilda direktiv som ska följas av nämnder och förvaltningar.
Det ekonomiska läget kommer med all säkerhet att försämras ytterligare då
pandemin till följd av coronaviruset lamslår ekonomin i Sverige och i hela
världen.
Gällande särskilda direktiv för budget 2021-2023 föreslås att beslut om
budget tas i oktober vilket är efter det att regeringen lämnat sin budgetproposition. Eventuella tillskott till den kommunala sektorn kommer bli
nödvändiga och kommer då att presenteras i budgetpropositionen.
Nämndernas förslag ska vara beslutade i nämnd senast i augusti 2020.
Utgångspunkten för nämndernas förslag är beslutad ELP 2021-2022 minus 5
procent.
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Gällande särskilda direktiv för ekonomi måste nämnder och förvaltningar
omedelbart vidta alla de åtgärder som behövs för en ekonomi i balans. De
särskilda direktiven kommer att gälla tills nämnder och kommunen som
helhet återigen når kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning.
Budgetberedningen har möjlighet, enligt Plan för budget och budgetuppföljning, att utfärda särskilda direktiv i budgetarbetet. Utifrån direktivens
karaktär behöver direktiven godkännas av kommunfullmäktige.
Budgetberedningen förutsätter dock att nämnder och förvaltningar, med
omedelbar verkan, arbetar utifrån lagda direktiv och att alla inser allvaret i
nuvarande situation.
Särskilda direktiv budget:


Budgetprocessen förskjuts i tid så att beslut om budgetramar 20212023 tas i kommunfullmäktige i oktober.



Nämndernas budgetförslag ska vara beslutade senast i augusti.



Nämndernas budgetförslag ska utgå från beslutad ELP 2021-2022
minus 5 procent.

Särskilda direktiv ekonomi:

Justerandes signatur



En kraftigt höjd nivå av ekonomisk restriktivitet i hela kommunen.
Omedelbara verksamhetsförändringar till exempel rörande
prioritering, arbetssätt, rutiner, vikarietillsättning, tjänstetillsättning,
inköp med mera.



Budgetdisciplin och noggrann budgetkontroll i alla verksamheter.
Detta innebär månatliga uppföljningar, analyser och vidtagande av
nödvändiga åtgärder.



Kommunchefen får i uppdrag att sänka kostnaderna med 45 miljoner
kronor genom att effektivisera kommunens alla verksamheter.
Uppdraget innebär åtgärder som kraftigt reducerar antalet årsarbetare.
I enlighet med rapporten "strukturella förändringar" uppdras
kommunchefen minska de administrativa kostnaderna med fem
miljoner kronor under 2020.
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Ekonomiska månadsrapporter ska införas för alla nämnder och för
hela kommunen.



Se över möjligheten att digitalisera till exempel försörjningsstödet.



Ljusdals kommun ska aktivt informera om, uppmuntra och underlätta
för de personalgrupper som önskar bilda intraprenader

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2020, § 54
Arbetsutskottets protokoll 25 mars 2020, § 26
Särskilda budgetdirektiv från budgetberedningen 22 mars 2020
Budgetdirektiv 2021 samt ELP 2022-2023 från budgetberedningen 19
februari 2020
Arbetsutskottets protokoll 26 februari 2020, § 20
Yrkanden
Markus Evensson (S) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Helena Brink (M), Maria Molin (M) och Marie-Louise Hellström (LB):
Bifall till särskilda direktiv med tillägget att de sista fyra punkterna är
Valiansens förslag.
1. Samhällsservicenämnden får i uppdrag att effektivisera sina verksamheter
med ytterligare 5 miljoner kronor under 2020.
2. Politikerarvoden ska sänkas från 1 juli 2020. Arvodet för
kommunstyrelsens ordförande sänks från 90 procent av ett riksdagsarvode
till 75 procent. 1:e vice ordförandenas arvoden i utbildnings-,
samhällsservice-, omsorgs- och arbetsmarknads- socialnämnderna sänks
från 10 procent till 5 procent av riksdagsarvodet. Övriga politiska arvoden
sänks med 5 procent.
Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingarna.
Jäv
Markus Evensson (S), Maria Fernmalm (S) och Maud Jonsson (L) anmäler
jäv och deltar inte i handläggningen gällande sänkning av politikerarvodena.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till budgetdirektiven
exklusive de fyra sista punkterna. Ordföranden finner att kommunfullmäktige godkänner dessa.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till de fyra sista
punkterna som är Valiansens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl
yrkande om att samhällsservicenämnden får i uppdrag att effektivisera sina
verksamheter med ytterligare 5 miljoner kronor år 2020. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag, Nej-röst för bifall.
Omröstningsresultat 1
Med 14 Nej-röster mot 10 Ja-röster har kommunfullmäktige beslutat att ge
samhällsservicenämnden i uppdrag att effektivisera sina verksamheter med
ytterligare 5 miljoner kronor under 2020.
Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Helena Brink (M), Hanna Görgård
(C), Ulf Nyman (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Oscar
Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V), Marie-Louise Hellström (LB), Fredrik
Röjd (LB), Per Andersson (SD), Jens Furuskog (SD) och Roger Kastman
(KD) röstar Nej.
Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Marit Holmstrand (S), Ove
Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson
(S), Ann Eriksson (S), Maud Jonsson (L) och Kristoffer Hansson (MP) röstar
Ja.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl
yrkande om att sänka politikerarvodena från 1 juli 2020. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning begärs.
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall, Nej-röst för avslag.
Omröstningsresultat
Med 14 Nej-röster mot 7 Ja-röster har kommunfullmäktige beslutat att sänka
politikerarvodena från 1 juli 2020.
Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Helena Brink (M), Hanna Görgård
(C), Ulf Nyman (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Oscar
Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V), Marie-Louise Hellström (LB), Fredrik
Röjd (LB), Per Andersson (SD), Jens Furuskog (SD) och Roger Kastman
(KD) röstar Nej.
Stina Bolin (S), Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Annelie
Wallberg (S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S) och Kristoffer Hansson
(MP) röstar Ja.
Reservationer
Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Marit Holmstrand (S), Ove
Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson
(S), Ann Eriksson (S), Maud Jonsson (L) och Kristoffer Hansson (MP)
reserverar sig mot beslutet att ge samhällsservicenämnden i uppdrag att
effektivisera sina verksamheter med ytterligare 5 miljoner kronor under
2020.
Stina Bolin (S), Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Annelie
Wallberg (S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S) och Kristoffer Hansson
(MP) reserverar sig mot beslutet att sänka politikerarvodena.

Beslutsexpediering
Akt
Författningssamling (efter ändring i reglementet)
Lönekontoret för verkställande
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Dnr 00402/2019

Tillkommande ramar för nyupplåning under år 2020
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att nyupplåna ytterligare 100
miljoner kronor, d.v.s. öka kommunens skulder under år 2020, med totalt
165,2 miljoner kronor.
Sammanfattning av ärendet
Den 27 januari 2020 beslutade kommunfullmäktige att uppta nya lån med
maximalt 50 miljoner kronor under år 2020. Nya lån upptogs därefter i
Kommuninvest den 21 februari 2020 med sammanlagt 50 miljoner kronor.
Vidare har kommunfullmäktige den 30 september 2019 beslutat att finansiera kommunens insats om 15,2 miljoner kronor för sanering av den västra
delen av Östernäs genom extern upplåning. Saneringsarbetena ska utföras
under 2020 och vara avslutade senast 31 december 2020. Upplåning i detta
avseende planeras ske i anslutning till att arbetena påbörjas under våren
2020.
Kommunstyrelsen föreslår 8 april 2020, § 55 att kommunfullmäktige
beslutar att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna ytterligare
100 miljoner kronor, det vill säga öka kommunens skulder under år 2020,
med totalt 165,2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2020, § 55
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 27 mars 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 2020
Yrkanden
Markus Evensson (S) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Maria Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Maria Molin vill även från Valiansen lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Ordföranden ajournerar sammanträdet. Efter fem minuter återupptas
sammanträdet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden meddelar att Maria Molin (M) inte medges att lämna något
särskilt yttrande.
Beslutsexpediering
Akt
Ekonomichefen för verkställande
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Dnr 00138/2020

Möjlighet för ledamöter i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och nämnderna att delta i
sammanträden på distans
Kommunfullmäktige beslutar
1. I kommunfullmäktiges arbetsordning införs följande bestämmelse:
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till
kommunstyrelseförvaltningen. Därefter avgör ordförande om närvaro får
ske på distans.
2. I kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen införs följande
bestämmelse:
Styrelsen/nämnden/utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast
äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska
snarast anmäla detta till kommunstyrelseförvaltningen. Därefter avgör
ordförande om närvaro får ske på distans.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för distansmöten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige kan enligt kommunallagen 5 kap 16 § respektive 6 kap
24 § ge ledamöter möjligheten att delta på kommunfullmäktiges respektive
kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden på distans.
Vissa tekniska krav måste vara uppfyllda för att deltagande enligt dessa
bestämmelser ska kunna anses ske, bl a så måste både ljud- och bildöverföring ske i realtid. Dessutom måste samtliga deltagare kunna se och höra
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varandra. Detta innebär t ex att det inte är tillräckligt att ledamoten på distans
syns men att denne inte ser ledamöterna vid det fysiska sammanträdet. I den
mån flera ledamöter deltar på distans ska dessa också kunna se och höra
varandra.
Ytterligare ett kravs som ställs är att samtliga deltagare ska kunna delta på
lika villkor. Detta innebär att ljud- och bildöverföringen måste vara stabil
och av hög kvalitet. Om bild- och ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen
bryts måste sammanträdet avbrytas till dess att det går att på nytt upprätta en
fullgod förbindelse.
Vidare anses det i kravet på att kunna delta på lika villkor ligga att alla ska
kunna ta del av samma handlingar, även sådana som delas ut på
sammanträdet samt att alla ska kunna delta i avgöranden av ärenden, även
om detta sker genom omröstning.
När det gäller hantering av uppgifter som omfattas av sekretess måste det vid
distansdeltagande i nämnders sammanträden finnas garantier för att
sekretessbelagda uppgifter som avhandlas under sammanträdet inte röjs för
någon utomstående.
Det ska också uppmärksammas att den omständigheten att bild och ljud
överförs vid deltagande på distans innebär att dataskyddsförordningen blir
tillämplig. Detta innebär att den personuppgiftsansvarige måste vidta
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de
personuppgifter som behandlas. Detta kan t e x innebära att överföringen
måste krypteras eller att deltagande på distans sker i särskilda lokaler
utrustade med särskild teknisk utrustning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2020, § 57
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 31 mars 2020
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Beslutsexpediering
Akt
Författningssamling (efter revidering av arbetsordning och reglementen)
Samtliga nämnder för kännedom
Kommunstyrelsen för framtagande av riktlinjer
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Dnr 00043/2019

Förvaltningsplan Världsarv Hälsingland - antagande
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förvaltningsplan för Världsarvet Hälsingegårdar antas.
Sammanfattning av ärendet
Ett remissvar skickades till Länsstyrelsen Gävleborg 28 februari 2019 över
ett förslag till förvaltningsplan för Världsarvet Hälsingegårdar 2019-2024.
Ljusdals kommun ställde sig positiv till att en förvaltningsplan upprättades
men önskade vissa förtydliganden i sitt remissvar av vilket flertalet av våra
önskemål nu finns med i det reviderade förslaget till förvaltningsplan.
Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningsplanen för Världsarvet
Hälsingegårdar ska antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 mars 2020, § 30
Arbetsutskottets protokoll 26 februari 2020, § 15
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 februari 2020
Förvaltningsplan för Världsarvet Hälsingegårdar 17 januari 2020
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen (protokoll och yttrande)
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Dnr 00081/2020

Fyllnadsval av 2:e vice ordförande i
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Pia Hedblom (V) väljs till ny 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Helena Brink (M) från sitt
uppdrag som 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.
Fyllnadsval ska därför göras.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 24 februari 2020, § 31
Yrkanden
Pernilla Färlin (M): Pia Hedblom (V) väljs till 2:e vice ordförande i
utbildningsnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Pernilla Färlins
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Dnr 00105/2020

Avsägelse från Sören Eriksson (C) gällande uppdraget
som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljusdalshem
Kommunfullmäktige beslutar
1. Sören Eriksson (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.
Sammanfattning av ärendet
Sören Eriksson (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
styrelsen för stiftelsen Ljusdalshem.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att entlediga Sören
Eriksson från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta
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Dnr 00127/2020

Medborgarförslag med önskemål om förenkling för
mikroproducenter av el
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskemål om förenkling för mikroproducenter av
el har lämnats till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren skriver att han nyligen installerat 10 kW solceller. Eftersom
solen lyser bara en del av dagen men konsumtion av el sker hela dygnet
behöver man försöka lagra energi. Man kan då installera ett stort batteri och
lagra överproduktionen i det. Det är dyrt och belastar miljön onödigt mycket.
Förslaget är att AB Ljusdals Energi öppnar en möjlighet att göra en
sammanräkning av producerad och konsumerad energi under dygnet. Det får
då den effekten att man inte behöver ha ett stort dyrt och miljöbelastande
batteri.
Förslagsställaren tror att detta skulle locka över många mikroproducenter till
AB Ljusdals Energi.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan skickas till
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
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Dnr 00099/2020

Medborgarförslag med önskemål om gatubelysning
längs en sträcka av Stationsgatan i Järvsö
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskemål om gatubelysning längs en sträcka av
Stationsgatan i Järvsö har lämnats till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan delegeras till
samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
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Dnr 00166/2020

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för
att få en aktör att bygga en fabrik för biodrivmedel
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för att få en aktör att
bygga en fabrik för biodrivmedel har lämnats till kommunfullmäktige.
Förslagsskrivaren skriver att "Människan står inför stora utmaningar att
förhindra temperaturhöjning och ett försämrat klimat. En stor del av de
växthusgaser som leder till den högre medeltemperaturen kommer från
drivmedel baserade av petroleumråvaror. Genom att byta ut dessa drivmedel
(diesel, bensin, flygfotogen m.m) till motsvarande baserade på bioråvara från
skogen kan nettot av växthusgaser (koldioxid) bli noll eller neutral.
I Ljusdals kommun finns råvaran till dessa drivmedel men här finns ingen
eller en mycket liten avsättning. Råvaran är dessutom för dyr att transportera
så en fabrik som framställer biodrivmedel borde finnas i Ljusdal.
Svebio har beviljats ny finansiering från Vinnova för att fortsätta arbetet med
att ta fram kompletterande styrmedel för underlätta investeringar i ny svensk
produktion av biodrivmedel.
Syftet är att nå Sveriges klimatmål och klara transportbehoven till 2045,
inklusive luft- och sjöfart. Idag är mycket biodrivmedel importerade. Målet
är att öka svensk produktion och svara upp till behoven i transportsektorn så
att alla fossila drivmedel kan fasas ut.”
Förslagsställaren vill därför att Ljusdals kommun skyndsamt "hänger på
detta tåg" för att arbeta för att få en aktör att bygga en fabrik för biodrivmedel.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
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Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan skickas till
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
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Dnr 00160/2020

Avsägelse från Susanne Samuelsson (C) gällande
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Susanne Samuelsson (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Susanne Samuelsson (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om Susanne Samuelsson kan beviljas entledigande från
sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Dnr 00108/2020

Avsägelse från Åsa Olsson (SD) gällande uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Åsa Olsson (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Åsa Olsson (SD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om Åsa Olsson kan entledigas från sitt uppdrag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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