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Plats och tid Fullmäktigesalen i Rådhuset, måndagen den 30 mars 2020 kl 14:00-14.46 

Beslutande Ledamöter 

Se förteckning på sidan 2 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Se förteckning på sidan 3 

Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör, Johanna Laine, kommunsekreterare 

Justerare Krister Fagerström McCarthy (S) och Linda Borg (M) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, direkt efter sammanträdet  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 18-22 
 Johanna Laine  

 Ordförande 

  

 Kristoffer Bodin   

 Justerare 

  

 Krister Fagerström McCarthy Linda Borg  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-03-30 

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-31 Datum då anslaget tas ned 2020-04-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Johanna Laine  
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Närvarolista ledamöter 

Ledamot 
 

Ersättare Parti Närvaro 

Andreas Sjölander  S x 

Lotta Visén  S x 

Magnus Oskarsson  S x 

Nina Skyttberg  S x 

Krister Fagerström 
McCarty 

 S x 

Monica Fahlén  S x 

Håkan Viklund  S x 

Ebba Hansson  S - 

Ann-Cathrine 
Genberg 

 
S - 

Björn Nordling  S x 

Katrin Sjödin  S - 

Johan Nilsson 
 

S - 

Susanne Forsberg 
 

S - 

Ingrid Nilsson  V  x 

Martin Neldén Anders Bergqvist V - 

Åke Hamrin 
 

V - 

Birgitta Alevård  V - 

Knapp Britta Thyr Myriam Estrella Näslund MP - 

Hibo Abdullahi  MP - 

Göran Hådén 
 

MP - 

Ida Skogström  M - 

Anders Gäfvert  M x 

Lennart Bolander  M - 

Margareta Tjärnlund  M - 

Eva-Clara Viklund  M - 

Christian Wasell  M x 

Linda Borg  M x 

Per-Eric Norberg  C x 

Christina Lindberg  C x 

Erik Hultin  C - 

Anette Nordin  C - 

Karl Rönnkvist  C x 

Olle Löfgren  L - 

Ingemar Wiklander  KD - 

Mai Nahas Anders Nordström KD - 

Ulrika Jonsson  SD - 

Kenneth Lunneborg  SD - 

Sven Ingemar 
Vernersson 

Glenn Sehlin SD - 

Lennart Bergström  SD - 

Anette Åström  SD x 

Eva Olstedt Lundgren RosMarie Sandin L - 

Kristoffer Bodin 
 

M x 

Göran Norlander   S - 
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Närvaro- och tjänstgöringslista ersättare 

Ersättare 
 

Parti Närvaro Tjänstgöring 

Lennart Molin S - 
 

Lotten Vidmark S - 
 

Jasenko Omanovic S -  

Agneta Jonsson S - 
 

Basel Aljamal S -  

Mats Höglund S -  

Rune Danielsson S -  

Birgitta Alevård V -  

Anders Bergqvist V x Martin Nelden 

Per Sander MP -  

Myriam Estrella Näslund MP x Knapp Britta Thyr 

Bengt Wallgren M -  

Malin Plantin Sjöblom M -  

Ingemar Ljunggren M -  

Tina Sellgren M -  

Dunia Ali C -  

Lillemor Andersson C -  

Ulrika Sundgren C -  

RosMarie Sandin L x Eva Olstedt Lundgren 

Camilla Nilsson L -  

Anders Nordström KD x Mai Nahas 

Chantal Binua KD -  

Bo Gidmark SD -  

Glenn Sehlin SD x Sven Ingemar Vernersson 

Vakant SD -  
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§ 18 Dnr 56173  

Information om rådande läge från kommundirektören 

Kommundirektören Lars Liljedahl informerar vilka åtgärder kommunen har 

tagit för att hantera läget under pågående Corona-pandemin. 

______  
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§ 19 Dnr 2020-000037 1.1.2.1 

Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 – 
ärendet utgår 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet utgår från dagordningen.    

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ärendet utgår från dagordningen.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

______  
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§ 20 Dnr 2020-000146 1.1.2.1 

Beslut om tillfälliga åtgärder under period av aktiverad 
krisledningsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att nämnder och styrelse ges möjlighet att genomföra beslutssammanträden 

på distans, 

att uppdra till presidierna för nämnder, styrelse och utskott att besluta om att 

ej tjänstgörande ersättare ska kallas till sammanträden på distans, 

att enbart ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder, styrelse 

och utskott kallas till fysiska sammanträden, 

att kommunfullmäktige delegerar till nämnder och styrelse att besluta om 

tjänstgörande ersättare för ordförande och vice ordförande, vilka ska utgå 

ifrån rådande majoritetsförhållandena, 

att till kommunfullmäktiges presidium delegera beslut som inte kan anstå, 

att kommunstyrelsen får disponera 5 mnkr för extraordinära insatser i syfte 

att minska konsekvenserna av Covid-19 smittspridning,  

att ovanstående medel tas från kommunens resultat, 

att alla ovanstående beslut upphävs samma dag som Krisledningsnämnden 

avaktiveras samt 

att kommunstyrelsen återrapporterar krisledningsnämndens arbete till 

kommunfullmäktige.   

Yttranden 

I ärenden yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Glenn 

Sehlin (SD), Magnus Oscarsson (S), Christina Lindberg (C) och Per-Eric 

Norberg (C). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt på en 

tilläggsattsats till liggande förslag enligt följande:  

att uppdra till presidierna för nämnder, styrelse och utskott att besluta om att 

ej tjänstgörande ersättare ska kallas till sammanträden på distans, 

Andreas Sjölander (S) yrkar på ändrad formulering i andra attsatsen i 

liggande förslag enligt följande: att enbart ordinarie ledamöter och 
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tjänstgörande ersättare i nämnder, styrelse och utskott kallas till fysiska 

sammanträden. 

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) förslag samt på 

en ytterligare attsats: samt att kommunstyrelsen återrapporterar 

krisledningsnämndens arbete till kommunfullmäktige. 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till Anders Gäfverts (M) förslag. 

Glenn Sehlin (SD) och Christina Lindberg (C) yrkar bifall till Andreas 

Sjölanders (S) och Anders Gäfverts (M) förslag.     

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut med Andreas 

Sjölanders (S) respektive Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag samt Andreas 

Sjölanders (S) ändringsförslag. 

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med liggande 

förslag med Andreas Sjölanders (S) och Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag 

samt Andreas Sjölanders (S) ändringsförslag. 

Ordföranden finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag 

med Andreas Sjölanders (S) och Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag samt 

Andreas Sjölanders (S) ändringsförslag.      

Bakgrund 

Med anledning av Covid 19 och det nya coronaviruset har kommunen 

aktiverat krisledningsgruppen och följer nogsamt de beslut och 

rekommendationer som fattas nationellt.  

Regeringen har, på inrådan av Folkhälsomyndigheten, beslutat att förbjuda 

sammankomster med över 500 deltagare. För övriga sammankomster 

rekommenderar myndigheten att riskbedömningar görs för att utvärdera 

eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.  

Utgångspunkten är att alla ärenden som kan anstå bör anstå. Beslut som 

enligt lag måste tas inom vissa tidsramar ska tas till beslut. 

Vilka ska fatta de nödvändiga besluten? 

Enligt kommunallagen kan nämnd och styrelse delegera till presidiet, ett 

utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 

ärende eller en viss grupp av ärenden. Detta gäller alla ärenden utom: 

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden där 

nämndens eller fullmäktiges beslut har överklagats. 
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Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 

Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

I vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68) 

En nämnd får uppdra åt ordförande , eller annan ledamot som nämnden 

utsett, att besluta på nämndens vägnar som är brådskande så att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas.  

Enligt kommunallagen ska fullmäktige meddela föreskrifter om vem som 

ska fullgöra ordförandes uppgifter när varken ordförande eller vice 

ordförande tjänstgör (Kommunallagen (KL) Kap.6 § 16) 

Sammanträden på distans 

Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds 

sammanträden på distans. Deltagande på distans ska, enligt KL5 kapitel § 

38a, ske om fullmäktige beslutat att så får ske, och om det sker på ett sätt 

som gör att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 

villkor. I kommunallagen finns det inget som hindrar att presidiet genomför 

mötet på distans, via telefon eller t ex Skype.  

Kommunledningskontoret har tidigare gått ut med rekommendationer till 

nämnderna: 

Avstå från nämndsmöten av hänsyn till riskgrupper under en period. 

Nämnden bör fatta beslut om att delegera ärenden till presidiet som måste 

fattas för att säkerställa att verksamheterna kan uppfylla grundläggande 

behov hos kommunens invånare. 

Återapportering av fattade beslut i presidiet, sker genom upprättade 

protokoll, vid nästkommande nämndsmöte. Ordförandebeslut rapporteras vid 

nästkommande, enligt gällande praxis. (KL. Kap.7 § 35) 

Presidiet beslutar om formen för beslutsmöten. (distans, telefon, Skype eller 

fysiskt möte) 

Nämndsekreterare förbereder beslutsmötet enligt formalia och för protokoll, 

som anslås på kommunens anslagstavla. 

Förvaltningsledningarna går, tillsammans med nämndens ordförande igenom 

vilka beslutsärenden som måste tas den närmaste tiden, och lägger upp en 

plan för vilka beslutsärendena är, när beslutsmötet ska vara. 

Budget, mål för verksamheterna samt tertialrapport är beslutsärenden som 

ska tas av nämnd enligt gällande tidsplan, men som kan delegeras till 

presidiet, då budgetförslaget kan revideras i november 2020.  
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På väldigt kort tid har konsekvenserna av Covid-19 slagit fort och hårt. 

Förutom den oro som uppstår för den egna och andras hälsa har det nya 

Coronaviruset fått stora konsekvenser för handel, näringsliv och 

näringsidkare. Med det som bakgrund föreslås att kommunstyrelsen får 

disponera 5 mnkr att användas till insatser i syfte att mildra effekterna där 

det finns möjlighet att göra så. 

Socialt perspektiv 

I ett socialt perspektiv kan det vara av stor vikt att medel disponeras för att 

mildra effekter där det är möjligt. Att minska sammankomster och 

mötesdeltagare och därmed riskreducera så långt det är möjligt, kan bidra till 

ökad trygghet, även om det är i det lilla perspektivet.   

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Regeringen har utlovat ersättning för insatser i samband med Covid-19. Alla 

insatser som genomförs inom befintliga ramar, utöver de ramar som idag 

finns och genom eventuellt beslut om att tilldela 5 mnkr till extraordinära 

insatser, kommer att återsökas när möjlighet ges till det.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-23 § 72 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-19    

 ______  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(12) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr 2020-000012 1.1.1.3 

Avsägelser 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja avsägelsen från Per Häggström (L) som ersättare i kommunfullmäktige 

och 

att bevilja avsägelsen från Göran Hådén (MP) som ledamot i kommunfullmäktige.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Per Häggström (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Göran Hådén (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Per Häggström, 2020-03-10 

Avsägelse från Göran Hådén (MP) 2020-02-27      

______  
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§ 22 Dnr 2020-000003 1.1.1.3 

Valärenden 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till 

ersättare i kommunfullmäktige efter Per Häggström (L),  

att den som står närmast i ordning utses till ledamot i kommunfullmäktige 

efter Göran Hådén (MP) samt  

att välja Fredrick Bäckman (M) som ledamot i samhällsnämnden.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda 

som avsagt sig sina uppdrag i nämnderna och i kommunstyrelsen. Val av nya 

ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos 

Länsstyrelsen.      

______  

 


