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Beslutande Se sida 2. 
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Beslutande Monica Avås, Ordförande (M) 
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M) 
Mats Flodin (M) 
Peter Book (M) 
Yvonne Bromée (M) 
Magnus Johansson (M) 
Christer Nyström (M) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Elisabeth Norman (C) 
Jan Fredriksson (C) 
Kristina Eriksson (KD) 
Jesper Englundh (S) 
Linda Johansson (S) 
Matz Keijser (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Hans Olsson (S) 
Sven Jansson (S) 
Robin Wäsche (S) 
Anders Wikman (NE) 
Agneta von Schoting (NE) 
Kim Jämsä (NE) 
Magnus Ahlkvist (V) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Benjamin Albertsson (SD) 
Tommy Henriksson (SD) 
Peter Ring (SD) 
Magnus Hellmark (C), tjänstgörande ersättare 
Tomas Rådkvist (MP), tjänstgörande ersättare 
Johan Engwall (S), tjänstgörande ersättare 
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Paragraf 53  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Hans Olsson (S) och Ulrika Ornbrant (C) utses till protokolljusterare, med Anders 
Lindén (SD) som ersättare 

__________  
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Paragraf 54  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 55 Ärendenummer KS2018/817 

Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Inget beslut om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har inkommit. 

__________  



 Protokoll  7 (29) 

Sammanträdesdatum  
2020-05-11  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 56 Ärendenummer KS2020/306 

Medborgarförslag - Allmänning/Lekplats 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om allmänning/lekplats i Bredsand har inkommit den 5 april 
2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 57 Ärendenummer KS2020/298 

Medborgarförslag - Utegym 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om utegym vid Lillkyrkas motionsspår har inkommit den 1 
april 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 58 Ärendenummer KS2020/259 

Medborgarförslag - Sammankoppla arbetet med 
cykelväg till Haga med utbyggt bussnät 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att sammankoppla arbetet med cykelväg till Haga med 
utbyggt bussnät har inkommit den 24 mars 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 59 Ärendenummer KS2020/333 

Medborgarförslag - Hundlatriner i Grillby 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om hundlatriner i Grillby har inkommit den 17 mars 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 60 Ärendenummer KS2020/341 

Medborgarförslag - Hundlatriner i Grillby 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om hundlatriner i Grillby har inkommit den 21 april 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 61 Ärendenummer KS2020/368 

Medborgarförslag - Soptunnor och hundlatriner i 
Grillby 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om soptunnor och hundlatriner i Grillby har inkommit den 20 
april 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 62 Ärendenummer KS2020/339 

Medborgarförslag - Måla landmärket på silon i Grillby 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att kommunen ska måla landmärket på silon i Grillby har 
inkommit den 21 april 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 63 Ärendenummer KS2020/340 

Medborgarförslag - Cykelvägar och gångvägar till 
Grönsöövägen 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om cykelvägar och gångvägar till Grönsöövägen har 
inkommit den 21 april 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 64 Ärendenummer KS2020/215 

Revisionsrapport - Granskning styrning och kontroll av 
investeringsprojektet Familjebadet 

Beslut 
Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
En revisionsrapport om styrning och kontroll av investeringsprojektet Familjebadet 
har inkommit den 13 mars 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd  
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Paragraf 65 Ärendenummer KS2020/269 

Startbeslut för investering i nytt gymnasium i 
Enköping (delar av Kv. Borstbindaren 21:34) 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och 
upphandling av nytt gymnasium i Enköping (delar av Kv. Borstbindaren 21:34) för 
maximalt 550 miljoner kronor. 

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att besluta om entreprenadform för det nya 
gymnasiet 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 3 april 2020 inkommit med en skrivelse. Av 
skrivelsen framgår att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-26 
beslutade att beställa ett nytt gymnasium av tekniska nämnden (UAN2020/393). 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkände samtidigt tillhörande 
inventarieinvestering i projektet med 20 miljoner kronor.  

Tekniska nämnden beslutade 2020-03-02 (TF2019/571) om att starta projektering 
och upphandling av ett nytt gymnasium i Enköping under förutsättning att 
kommunfullmäktige ger startbeslut och att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar om förändrad driftskostnadsbudget. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar ska kommunfullmäktige ge ett 
startbeslut för investeringar som överstiger 100 miljoner kronor. Ekonomiska 
konsekvenser av investering i nytt gymnasium är följande: 
 
Utgifter 
Totala utgifter för investeringen beräknas till 575 miljoner kronor varav 550 miljoner 
kronor för byggnation av gymnasiet, 20 miljoner kronor för inventarier och 5 
miljoner kronor för infrastrukturåtgärder. 

Driftkostnader 
Totala driftkostnader av ovanstående investeringsutgifter beräknas till cirka 34,6 
miljoner kronor. Den preliminära hyreskostnaden utgör cirka 32 miljoner kronor, 
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driftkostnad för inventarier 2,3 miljoner kronor och för infrastrukturåtgärder cirka 0,3 
miljoner kronor. 

Nettoökning hyreskostnad 
För att få fram hyreskostnadens ökning jämfört med idag behöver den preliminära 
hyreskostnaden med 32 miljoner kronor minskas med dagens hyreskostnad. 
Ökningen behöver också justeras med konsekvensen av att fordonsutbildningen 
flyttar till nya lokaler. Efter 5 år sjunker hyran för fordonsutbildningen med 1,2 
miljoner kronor då hyresgästanpassningen är avbetalad. 
Nettoökningen beräknas därmed till cirka 20,5 miljoner kronor. 

Preliminär hyreskostnad 32,0 miljoner kronor   

Dagens hyra -16,1 miljoner kronor 

Ny lokal fordonsutbildning 
inkl utrustning 

   4,6 miljoner kronor 

Nettoökning 20,5 miljoner kronor 

 
Ökade driftkostnader justeras i nämndernas ramar när investeringarna tas i bruk. 

Engångskostnader 
Engångskostnader i form av utrangeringar och rivningskostnader kommer uppstå  
för de gamla byggnaderna. Om tänkt tidplan följs beräknas kostnader uppstå med 
totalt cirka 10,5 miljoner kronor år 2021 och 21 miljoner kronor år 2024.  

  2021 2022 2023 2024 
Bokförda 
värden/utrangeringar 7,7   11,3 
Rivningskostnad 2,8     9,6 
Summa 10,5 0 0 20,9 

 

 
Ett nytt gymnasium är prioriterat i kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020-
2023 och finns också som prioriterat projekt i lokalstyrgruppens förslag till 
prioriterade investeringar. Det nya gymnasiet beräknas vara klart för att tas i bruk 
till höstterminen 2024. 

 Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och 
upphandling av nytt gymnasium i Enköping (delar av Kv. Borstbindaren 21:34) för 
maximalt 550 miljoner kronor. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 april 2020 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och 
upphandling av nytt gymnasium i Enköping (delar av Kv. Borstbindaren 21:34) för 
maximalt 550 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 april 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och 
upphandling av nytt gymnasium i Enköping (delar av Kv. Borstbindaren 21:34) för 
maximalt 550 miljoner kronor. 

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att besluta om entreprenadform för det nya 
gymnasiet 

Yrkanden 
Mats Flodin (M), Johan Engwall (S), Jan Fredriksson (C), Magnus Ahlkvist (V), 
Elisabeth Norman (C), Anders Lindén (SD) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet. 

Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till beslutspunkt ett i kommunstyrelsens förslag till 
beslut samt avslag till beslutspunkt två, att tekniska nämnden får i uppdrag att 
besluta om entreprenadform för det nya gymnasiet. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns yrkanden om bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut i sin helhet från Mats Flodin (M) med flera och ett yrkande om 
avslag till beslutspunkt två i kommunstyrelsens förslag till beslut från Tomas 
Rådkvist (MP). Ordföranden låter därför kommunfullmäktige först ta ställning 
till den första beslutspunkten i kommunstyrelsens förslag och finner att man valt att 
bifalla den. 

Eftersom det finns ett avslagsyrkande till beslutspunkt två i kommunstyrelsens 
förslag från Tomas Rådkvist (MP) föreslår ordföranden en beslutsgång som 
innebär att man ställer avslagsyrkandet mot bifallsyrkandet. Kommunfullmäktige 
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godkänner beslutsgången. Ordförande låter kommunfullmäktige ta ställning och 
finner att man valt att bifalla även beslutspunkt två, att tekniska nämnden får i 
uppdrag att besluta om entreprenadform för det nya gymnasiet. Därmed har 
kommunfullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag i sin helhet. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för kännedom  
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Paragraf 66 Ärendenummer KS2019/738 

Borgensåtagande för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Beslut 
Enköpings kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Räddningstjänsten 
Enköping- Håbo till maximalt 14 300 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 31 mars 2020 inkommit med en skrivelse. 
Av skrivelsen framgår att kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
har begärt om att Enköpings kommun ska utöka sin borgenram för förbundet. 
Förbundet har under en plan för att modernisera sin fordonspark som till stora 
delar är införskaffad i början av 1990-talet. De investeringar som det utökade 
borgensåtagandet finansierar är inköp av två tankbilar som levereras under 2020.  

Kommunalförbundet kommer ha stora investeringar under de kommande två till tre 
åren för att sedan plana ut och amortering kan påbörjas.  

Enköpings kommun äger 65 procent av kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo. Detta gör att ett ökat borgensåtagande för Enköpings kommun 
motsvarar 3 900 000 kronor, från dagens 10 400 000 kronor till föreslagna  
14 300 000 kronor. Totalt borgensåtagande, inklusive Håbo kommun, ökas från 16 
000 000 kronor till 22 000 000 kronor.  

Kommunstyrelsen har delegation på motsvarande 50 prisbasbelopp (2 275 000 
kronor) gällande kommunalförbundet varför ärendet ska beslutas i 
kommunfullmäktige.  

Beslutet gäller endast om Håbo kommun fattar ett likalydande beslut.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Enköpings kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Räddningstjänsten 
Enköping- Håbo till maximalt 14 300 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 april 2020 och lämnat förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Enköpings kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Räddningstjänsten 
Enköping- Håbo till maximalt 14 300 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.  

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 april 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Enköpings kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Räddningstjänsten 
Enköping- Håbo till maximalt 14 300 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.  

Yrkanden 
Christer Nyström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

__________ 
 
Kopia till: 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Håbo kommun  
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Paragraf 67 Ärendenummer KS2019/754 

Förbundsordning för Räddningstjänsten Enköping-
Håbo med tillhörande reglementen för direktionen och 
revisorerna 

Beslut 
1. Förbundsordning för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för Enköpings 
kommuns räkning. 

2. Reglemente för direktionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för 
Enköpings kommuns räkning. 

3. Reglemente för revisionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för 
Enköpings kommuns räkning. 

4. Förbundsordning, ägardirektiv, reglemente för direktionen och reglemente för 
revisionen, för Räddningstjänsten Enköping-Håbo, beslutade 13 april 2015 upphör 
att gälla. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun och Håbo kommun samarbetar, via ett kommunalförbund, om 
gemensamt räddningstjänst. 

Räddningstjänsten har nu tagit fram förslag till ny förbundsordning, samt förslag till 
nytt reglemente för direktionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo och förslag till 
nytt reglemente för räddningstjänstens revisorer.   

Det reviderade förslaget innebär att förbundets ägardirektiv utgår och att 
förbundets uppdrag istället beskrivs i förbundsordningen. De finansiella målen har 
också justerats. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Förbundsordning för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för Enköpings 
kommuns räkning. 

2. Reglemente för direktionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för 
Enköpings kommuns räkning. 

3. Reglemente för revisionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för 
Enköpings kommuns räkning. 
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4. Förbundsordning, ägardirektiv, reglemente för direktionen och reglemente för 
revisionen, för Räddningstjänsten Enköping-Håbo, beslutade 13 april 2015 upphör 
att gälla. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 april 2020 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
1. Förbundsordning för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för Enköpings 
kommuns räkning. 

2. Reglemente för direktionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för 
Enköpings kommuns räkning. 

3. Reglemente för revisionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för 
Enköpings kommuns räkning. 

4. Förbundsordning, ägardirektiv, reglemente för direktionen och reglemente för 
revisionen, för Räddningstjänsten Enköping-Håbo, beslutade 13 april 2015 upphör 
att gälla. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 april 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Förbundsordning för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för Enköpings 
kommuns räkning. 

2. Reglemente för direktionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för 
Enköpings kommuns räkning. 

3. Reglemente för revisionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för 
Enköpings kommuns räkning. 

4. Förbundsordning, ägardirektiv, reglemente för direktionen och reglemente för 
revisionen, för Räddningstjänsten Enköping-Håbo, beslutade 13 april 2015 upphör 
att gälla. 

Yrkanden 
Christer Nyström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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__________ 
 
Kopia till: 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Håbo kommun  
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Paragraf 68 Ärendenummer KS2019/421 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
vård- och omsorgsnämnden, fjärde kvartalet 2019 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2019 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Ett protokollsutdrag har inkommit från vård- och omsorgsnämnden den 6 mars 
2020. Av protokollsutdraget framgår att en gång per kvartal ska kommunernas 
socialnämnder anmäla ej verkställda beslut och avbrott till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Syftet med rapporteringsskyldigheten är att stärka enskildas 
rättssäkerhet. Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av beviljat bistånd 
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). Rapporten ska 
avse beslut som inte verkställts inom tre månader. Redovisningen ska också 
lämnas till kommunfullmäktige. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom 
skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av 
en särskild avgift. Redovisningen avser beslut fattade till och med 30 september 
2019 och som inte verkställts senast 31 december 2019. I redovisningen ska också 
framgå beslut som tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 20 februari 2020 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att 33 beslut enligt SoL inte har 
verkställts inom den aktuella perioden. 22 av dessa avser särskilt boende. 
Redovisningen visar också på 10 beslut där det är ett avbrott i verksamhet. Inom 
LSS är det 34 beslut som inte har verkställts. 16 av dessa avser avbrott i 
verkställighet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 april 2020 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2019 anmäls 
och läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 april 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2019 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 69  

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om 
medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet 
Inga nämndbeslut i ärenden om medborgarförslag har inkommit. 

__________  
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Paragraf 70 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden 

Beslut 
1. Följande avsägelser godkänns:  

Lars Frantzéns (SD) avsägelse av uppdraget ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Anna-Lena Bäckvalls (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Tor-Björn Mattsons (V) avsägelse av uppdraget som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden.  
 
Krister Ströms (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Amanda Forsbergs (L) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Marianne Gådevids (KD) avsägelse av uppdraget som ersättare i socialnämnden.  
 
2. Till nedanstående uppdrag väljs: 

Socialnämnden, till och med 31 december 2022: 
 
Ersättare  Henrik Lindberg (KD) 
  efter Marianne Gådevid (KD)  
 
Miljö- och byggnadsnämnden, till och med 31 december 2022 
 
Ersättare Vakant (V) 
  efter Tor-Björn Mattson (V) 
 
Ersättare Vakant (SD) 
  efter Krister Ström (SD) 
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Beskrivning av ärendet 
Lars Frantzén (SD) har den 15 april 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i fullmäktige. 

Anna-Lena Bäckvall (S) har den 7 maj 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Tor-Björn Mattson (V) har den 28 april 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 

Krister Ström (SD) har den 5 maj 2020 inkommit med en avsägelse av uppdraget 
som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 

Amanda Forsberg (L) har den 10 maj 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Marianne Gådevid (KD) har den 11 maj 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

__________ 
 
Kopia till: 
Länsstyrelsen, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
De entledigade, för kännedom 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för kännedom 
Löneservice, för åtgärd 
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