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KF § 18 

Salems kommuns årsredovisning 2020 
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l(S/2021:3 

Av kommunens övergripande mål är sju uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Gällande 
kommunens fyra mål för god ekonomisk hushållning är tre av fyra mål helt uppfyllda, det 
fjärde målet är delvis uppfyllt, den sammanvägda bedömningen är att kommunen har en god 
ekonomisk hushållning. 

Årets resultat uppgår till 50,5 miljoner kronor. Resultatet exklusive VA, jämförelsestärande 
poster uppgår till 36,9 miljoner kronor, vilket är 30, 7 miljoner kronor bättre än årets budget 
på 6,2 miljoner kronor. 
De större avvikelserna i förhållande till budget är: 

• Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar har en positiv avvikelse om 44,3 
miljoner kronor, vilket främst hänförs till försäljning av mark och intäkter från staten 
på grund av pandemin. 

• I posten avskrivningar finns en nedskrivning av fastighet med 3,3 miljoner kronor. 
• Finansnettot har varit tre miljoner kronor lägre än budget och det beror på negativa 

effekter på pensionsportföljen på grund av försäljningar till följd av pandemin (-3,1 
miljoner) och lägre kostnader för räntor på grund av en lägre investeringstakt än 
planerat samt att ränteläget varit fördelaktigt. 

Nettoinvesteringarna budgeterades till 316, 7 miljoner kronor och utfallet blev 93,4 miljoner 
kronor, en avvikelse på 223,3 miljoner kronor. Den största avvikelsen finns inom miljö- och 
samhällsbyggnad och beror främst på förseningar inom exploateringsprojekt samt att 
byggnationen av ny skola i Fågelsången är försenad . 

Soliditeten blev 38,8 procent år 2020, vilket är bra jämfört med länssnittet 2019 som var 26,3 

procent. 

Ärendet beskriv i tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2021, samt i ordförandeförslag daterad 
den 6 april 2021, se bilaga 1. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 47 /2021 
1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2020. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel enligt följande från 2020 till 2021 års 

investeringsbudget: 
a) Kommunstyrelseförvaltningen, 4 511 tkr 
b) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, investeringar, 207 626 tkr 
c) Socialnämnden, 2 123 tkr 

Totalt 214 260 tkr 

Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

3. Kommunfullmäktige beslutar att att överföra driftmedel från 2020 till 2021 års 
driftbudget till (tkr) : 

a) Barn- och utbildningsnämnd, - 2 208 tkr avseende överföring av kommunala 
grundskoleenheters underskott. 

4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen. 
5. Kommunfullmäktige beslutar att 20 200 tkr avsätts till resultatutjämningsreserven . 
6. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av upplåningsramen för 2021 om 

170 miljoner kronor. 

Yrkanden och proposition 
Lennart Kalderen (M), Petter Liljeblad (L), Raili Nilsson (C), Mona-Lisa Larsson (SD) och 
Elisabeth Bovin Exner (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2020. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel enligt följande från 2020 till 2021 års 

investeringsbudget: 
a) Kommunstyrelseförvaltningen, 4 511 tkr 
b) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, investeringar, 207 626 tkr 
c) Socialnämnden, 2 123 tkr 

Totalt 214 260 tkr 

3. Kommunfullmäktige beslutar att att överföra driftmedel från 2020 till 2021 års 
driftbudget till (tkr): 

a) Barn- och utbildningsnämnd, - 2 208 tkr avseende överföring av kommunala 
grundskoleenheters underskott. 

4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen. 
5. Kommunfullmäktige beslutar att 20 200 tkr avsätts till resultatutjämningsreserven. 
6. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av upplåningsramen för 2021 om 

170 miljoner kronor. 

Delges: 
Ekonomienheten 
Kommunikation 
Alla nämnder 
Arkiv 

Just. sign. 
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KF § 19 KS/2021:172 

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2020 

Revisorerna har avgivit revisionsberättelse avseende 2020 års verksamhet och räkenskaper 
daterad den 13 april 2021. I revisionsberättelsen tillstyrks att kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Med ärendet 
finns även: 

• Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund för verksamhetsår 2020. 
Revisorerna för förbundet tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet 
Huddinge Botkyrka Salem för verksamhetsår 2020. 

Jäv 

• Revisorerna för förbundet tillstyrker att förbundschefen och de enskilda 
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

• Granskningen av Södertörns överförmyndarnämnd har skett genom Haninge 
kommuns revision. Frågan om ansvarsfrihet omfattar även den gemensamma 
nämnden. Då revisionen lämnat en helt ren revisionsberättelsen, som inte innehåller 
några anmärkningar samt tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas till samtliga, kan 
fullmäktige fatta ett samlat beslut i ansvarsfrågan. 

Redovisningsskyldiga ledamöter och ersättare i kommunstyrelse och nämnder deltar ej i 
beslutet avseende ansvarsfrihet för respektive nämnd. De fullmäktigeledamöter som tillika 
varit ledamöter/ersättare i styrelsen för Södertörns brandförsvarsförbund under 2020 deltar 
ej i handläggning och beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen. 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja 

kommunstyrelse, övriga nämnder inklusive Södertörns överförmyndarnämnd och enskilda 

förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 

2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund för verksamhetsår 2020. 

3. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundschef och de enskilda 
förtroendevalda i Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för verksamhetsår 2020. 

Just. sign . 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja 
kommunstyrelse, övriga nämnder inklusive Södertörns överförmyndarnämnd och enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 

2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund för verksamhetsår 2020. 

3. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundschef och de enskilda 
förtroendevalda i Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för verksamhetsår 2020. 

Delges: 

Samtliga nämnder 

Revisionen 

KPMG 

Södertörns brandförsvarsförbund 

Samordningsförbundet HBS 

Södertörns överförmyndarnämnd 

/.1l 
Just. sign. 
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KF § 20 KS/2021:167 

Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av lag (2021:4) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den sk pandemilagen att ge kommuner 
möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda allmänheten att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel. För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge 
en nämnd befogenhet att besluta om föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det 
fullmäktige som ska meddela föreskrifterna . I detta ärende föreslås att kommunfullmäktige 
ska fördela till krisledningsnämnden att fatta sådana beslut. Rätten att meddela föreskrifter 
upphör med automatik när panemilagen upphör vid utgången av september 2021. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige§ 54/2021 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera ansvaret enligt 8 kap. 

1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19, begränsningsförordningen, till krisledningsnämnden . 

2. Vid brådskande ärenden kan ordförande i krisledningsnämnden fatta ett delegationsbeslut. 

Kommunfullmäktige beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera ansvaret enligt 8 kap. 
1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19, begränsningsförordningen, till krisledningsnämnden. 

2. Vid brådskande ärenden kan ordförande i krisledningsnämnden fatta ett delegationsbeslut. 

Delges: 
Krisledningsnämnden 
Kris ledningsgruppen 
Arkiv 

.4_ 
Just. sign. 
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KF § 21 KS/2020:366 

Äldreplan 2021-2026 

Äldreplanen riktar sig till medborgare, personal och politiker i Salems kommun och syftar till 
att ge vägledning för kommunens planerings- och utvecklingsarbete gällande äldreområdet. 
Tidigare äldreplan gällde för 2017-2021 och under 2020 har en ny plan arbetats fram som ska 
gälla för 2021-2026. Planen för 2021-2026 godkändes av socialnämnden 2020-10-05. Innan 
planen skulle beslutas i kommunstyrelsen den 2020-11-30 hann en ny befolkningsprognos för 

Salems kommun inkomma. Kommunstyrelsen återremitterade därför ärendet för ändringar i 
Äldreplanen med anledning av ny befolkningsprognos. 

Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde den 8 februari 2021, där nämnden 
beslutade att godkänna Äldreplanen 2021-2026 samt att föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna Äldreplanen 2021-2026. Kommunens pensionärsråd har fått möjlighet att yttra sig 
kring förslaget. Pensionärsrådet har inga invändningar mot den föreslagna Äldreplanen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 50/2021 

Att kommunfullmäktige antar Äldreplan 2021-2026 

Yrkanden 
Lennart Kalderen {M), Maria Trap {R), Petter Liljeblad {L), Elisabeth Bovin Exner {M), Raili 
Nilsson {C) och Mona-Lisa Larsson (SD) yrkar bifall till kommunfullmäktiges förslag till beslut. 

Maria Trap {R) yrkar att följande ska läggas till som beslutspunkt 2: "När nästa uppdatering 
görs av planen ska vikten att tillgodose äldres bostadsbehov på den ordinarie 
bostadsmarknaden vara en del av den. Detta innebär även att sådan hänsyn ska tas vid 
planering av framtida bostadsområden ,,, 

Lennart Kalderen (M), Petter Liljeblad (L), Raili Nilsson {C) och Mona-Lisa Larsson (SD) yrkar 

avslag på Maria Traps (R) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Ordföranden ställer Maria Traps {R) tilläggsyrkande mot att avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå Maria Traps {R) tilläggsyrkande. 

Ordf. sign. 
~l 
Just. sign. 
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Särskilt yttrande 

Lennart Kalderen lägger fram ett särskilt yttrande enligt följande: 
"Vi har röstat för avslag på Rönningepartiets yrkande av följande skäl": 

• Fullmäktige behandlar äldreplanen nu och ska inte nu ta ställning till vad nästa 
äldreplan ska innehålla. 

• Kommunens skattefinansierade insatser inom äldreomsorgen omfattar särskilda 
boenden och hemtjänst. Sedvanliga boenden, bl a för äldre, ska inte behandlas i 

äldreplanen. 
• Att kommunen i den ordinarie bostadsplaneringen beaktar äldres bostadsefterfrågan, 

precis som alla andra befolkningsgrupper, är en självklarhet som inte särskilt måste 

beaktas." 

Elisabeth Bovin Exner (M}, Raili Nilsson (C) och Petter Liljeblad {L) instämmer i Lennart 
Kalderens (M) särskilda yttrande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Äldreplan 2021-2026. 

Delges: 
Socialnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 
Arkiv 

Just. sign. 
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§ 22 KS/2021:99 

Rapportering av gynnande beslut som inte har verkställts, kv 4 

2020 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § ISS (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h §Sol skyldighet att rapportera 
gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till 
personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg). Socialnämnden ska 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera 

Ärendet har behandlats på socialnämndens sammanträde den 8 februari 2021 där nämnden 
beslutade att föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande beslut 
enligt Sol och ISS, 4:e kvartalet 2020 som ej verkställts. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 39/2021 
Att kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande beslut enligt Sol och ISS, 4:e 
kvartalet 2020 som ej verkställts. 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande beslut enligt Sol och ISS, 4:e 
kvartalet 2020 som ej verkställts. 

Socialnämnden 
Arkiv 

Just. sign. 
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KF § 23 KS/2021:103 

Revidering av Överförmyndarnämndens reglemente 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om försiktighetsåtgärder med anledning av rådande 
pandemi med coronavirus ( covid-19) medför att det finns risk att ledamöter och ersättare 
överförmyndarnämnden inte kan delta på sammanträden. 

Kommunallagen medger rätt att delta på nämndsammanträde på distans om 
kommunfullmäktige beslutat det och om särskilda tekniska krav är uppfyllda. En förutsättning 
för sammanträden på distans är att nämndens reglemente tillåter detta, vilket 
överförmyndarnämndens nuvarande reglemente inte gör. För att ändra reglemente i en 
gemensam nämnd, vilket Södertörns överförmyndarnämnd är, krävs likalydande beslut av 
kommunfullmäktige i samtliga samverkanskommuner. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 55/2021 
Att kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd. 

Delges: 
Södertörns överförmyndarnämnd 
Arkiv 

Just. sign. 
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KF § 24 KS/2021:152 

Förslag på taxa för laddstolpe för laddning av elfordon 

Två laddstolpar avsedda för att ladda elfordon har installerats på infartsparkeringen i 
Rönn inge C. Syftet med laddstolparna är att möjliggöra för boende i kommunen med elbil att 
ladda sitt fordon. En kommun kan enligt ellagen inte ta betalt för el, eftersom ett köp av el 
endast kan ske mellan bilanvändare och eldistributör. 

Den 1 juni 2012 infördes dock ett undantag från kravet på nätkoncession för interna elnät 
som huvudsakligen används för fordons elbehov enligt 22 b § förordning (2007:215) om 
undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), "IKN-förordningen". 

Förvaltningen har varit i kontakt med andra kommuner i länet som har installerat laddstolpar 
och dessa rekommenderar att lokala trafikföreskrifter för ändamålet beslutas samt att en taxa 
om 3 kr/kWh tas ut för parkering. Detta är den kostnad som de flesta kommuner tar ut av 
bilägaren och täcker både den direkta elkostnaden men också underhåll och skötsel av 
stolpen. Beslut om taxa för laddning ska tas av kommunfullmäktige för att gälla . 

Ärendet har behandlats på kommunstyrelsens tekniska utskott den 31 mars 2021 och där 
utskottet beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunen ska ta ut en 
avgift för laddning av eldrivna fordon via laddstolpar på kommunens egna laddstolpar med 

3 kr/kwh. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 51/2021 
Att kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska ta ut en avgift för laddning av eldrivna 
fordon via laddstolpar på kommunens egna laddstolpar med 
3 kr/kWh. 

Yrkanden och proposition 
Arne Närström (S), Raili Nilsson (C), Lennart Kalderen (M), Petter Liljeblad (L), Bernd Priemer 
(R), Mona-Lisa Larsson (SD), Rickard Liven (M), Fredrik Ribbing (MP) och Björn Kvist (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska ta ut en avgift för laddning av eldrivna fordon 
via laddstolpar på kommunens egna laddstolpar med 3 kr/kWh. 

Delges: 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Arkiv 

Just. sign. 
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KF § 25 KS/2019:87 

Svar på motion - Klimatsmart mat på våra skolor 

Rönningepartiet har den 18 februari 2019 väckt en motion om Klimatsmart mat på våra 
skolor mm. Kommunen har ett övergripande mål med samma syfte som regelbundet följs 
upp, och vidtar utöver det en rad klimatvänliga åtgärder. Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår därför att motionen ska anses besvarad. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2021. Ärendet behandlades på Barn
och utbildningsnämndens sammanträde den 16 februari 2021, där nämnden beslutade att 
motionens första att-sats skulle anses vara besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 57 /2021 
Att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

Yrkanden 
Lennart Kalderen (M), Fredrik Ribbing (MP), Mona-Lisa Larsson (5D), Rickard Liven (M) och 
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Maria Trap (R) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Maria Traps (R) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag till beslut. Votering begärs 
och verkställs. 

Votering 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut röstar ja och den som vill besluta i enlighet med Maria Traps (R) yrkande 
röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Maria Traps (R) 
yrkande. 

Voteringen utfaller enligt följande: 26 ledamöter röstar ja och 3 röstar nej och 1 avstår. Hur 
var och en röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

Delges: 
Rönningepartiet 
Barn- och utbildningsnämnden 
Arkiv 

Li 
Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

KF § 26 

Avsägelser och fyllnadsval 

Inkomna avsägelser 
Wictoria Berglund (C), ledamot i barn- och utbildningsnämnden per den 1 maj 2021. 

Bordlagda fyllnadsval 
- adjungerad plats i Rönn inge Tenniscenter 
- valet av vice ordförande för kommunala pensionärsrådet 
- ersättare för PRO Salem-Rönninge i Kommunala Pensionärsrådet 

Rättelse av protokoll 
§ 66 i kommunfullmäktiges protokoll från den 10 december 2020 behöver rättas. 
Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2019 - 31 december 2020 välja 
följande ledamöter och ersättare till socialnämnden." behöver ändras till 
"Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2022 
välja följande ledamöter och ersättare till socialnämnden." 

Hemställan till kommunfullmäktige om att få ha kvar sina förtroendeuppdrag 
Mats Ershammar (M) har meddelat att under en period kommer han att vara bosatt och 
skriven på en adress utanför Salems kommun. Mats Ershammar har för avsikt att senast i 
september åter vara skriven i Salem och hemställer att kommunfullmäktige beslutar att han 
får behålla sina förtroendeuppdrag under återstoden av innevarande mandatperioden. 
Enligt kommunallagens 4 kap 8 § gäller: "Om en förtroendevald upphör att vara valbar, 
upphör också uppdraget genast. Fullmäktige får dock besluta att en förtroendevald som valts 
av fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandattiden." 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar Wictoria Berglund (C) avsägelse . 
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Cecilia earlen till vice ordförande till 

kommunala pensionärsrådet. 
3. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet av ersättare för PRO Salem-Rönninge 

till Kommunala pensionärsrådet 
4. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av adjungerad till Rönn inge 

Tenniscenter. 
5. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ledamot (C) till barn- och 

utbildningsnämnden. 
6. Kommunfullmäktige beslutar att rätta kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10 § 66 

enligt följande: "Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2021 
- 31 december 2022 välja följande ledamöter och ersättare till socialnämnden." 

7. Kommunfullmäktige beslutar att Mats Ershammar (M) får ha kvar sina 
förtroendeuppdrag under återstoden av innevarande mandatperiod. 

Ordf. sign. Just. sign . 
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Motioner, Interpellationer och frågor 

Inget har inkommit. 
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UPPROP/VOTERINGSLISTA l<ommunfullmäktige 2021-04-22 kl 19.00 -20.35 1(2) 

Votering 1 Votering 2 

Ledamöter Närv Tjänstgörande ersättare V: Ja V: Nej V: Avs V: Ja V: Nej V: Avs 

M Lennart Kalderen 
Ja 

M Farzana Khan 
Ja 

M Erik Glimvik 
Nej Andreas Lindvall 

Ja 
M Elisabeth Bovin Exner 
'---1---'-"-'---------l --- - - - ----------- ---- ---- ------- -------

~ --- ~järn Odelius, 2:e v Ordf 
Ja 

Ja 
M Olle Glimvik, Ordförande --l-----''-------1·-------------l---'--- 1--------------

M Rickard Liven 
Ja 

Ja 
~M.:.__

1
,B~j~ör~n~K~v~is~t _____ --J __ 

1 
__________ 1 ___ 1 ___ .J--__ 1 __________ _ 

M Jasmina Kosevic 

M Stefan Almå 

M Lennart Ejenäs 

C Leif Ståhl 

C Raili Nilsson 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
-=--1:~..:::.;..:.:::::..cc::..,_::.:c.cc:..:..:.... _____ l_--·1-----------1--- ----- ·---~--~-------L Johanna Liljedahl 

L Petter Liljeblad 

KD Håkan Paulsson 

S Leutrim Kadriu 

S Arne Närström 

S Margaretha Häll Assarsson 

Ja 

Nej Bo Johansson 

Ja 

Ja 

Ja 
----------1------- -----·· ---· -----------

S Tommy Eklund, 1:e vice Ordf .. Ja ________ --·-·-···- ·-- ----·- -··-·-·-·- ···-·----·- ·--···--···-· - ·····•-·•• -·-----·--· ·----···· 

s Björn Wivallius ______ ___ __ 
Ja 

-- --· · ----------·- ·--- ---- ----------·-

s Wilma Eklund 
Ja ____ , ___ _,_ __ , ___ ·------

s Berit Heidenfors 
Ja 

V Sanna Jansson Wiberg 
Ja 

MP Fredrik Ribbing 
Ja 

R Anders Klerkefors 
Nej Bernd Priemer 

-- ·------·------- --· - - ·- . - ----

R Maria Trap 
Ja 

----------------------- ------- ---

R Anna-Carin Ehn 
Nej Michael Lindahl 

SD Markus von Wowern Lindgren 
Nej 

----- ----

SD Conny Wessberg 
Ja 

SD Mona-Lisa Larsson 
Ja 



UPPROP/VOTERINGSLISTA 

Ersättare 

Ulla Eklöf 
M 

M 
Andreas Lundvall 

llse Forsberg 

Sead Kosevic 

M 
Gun Andersson 

.. - ---··---· ----

M 
Janina Stenlund 

C 
Maria Zitting-Nilsson 

~· . . ·--·--

C 
Wictoria Berglund 

Ylva Ledin 

L 

L 
Åsa Dahl 

KD Bo Johansson 

KD Torbjörn Åberg 

?. . . Kjell Häggkvist . _ .. 

s Mats Gustafsson 

S Gunila Kallio 

V Daniel Hansson 

V ltai Cabrera Fernandez 

MP vakant 

MP vakant 

R Michael Lindahl 

Kommunfullmäktige 2021-04-22 kl 19.00 -20.35 

Närv. Tjänstgör för 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja, 
§§ 

2-10 

Ja 

Ja 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Ja 

Erik Glimvik 

Anna-Carin Ehn 

Tid för justering: Tisdagen den 27 april kl 14.00 

Justerare: Petter Llljeblad (L) och Arne Närström (5) 

2(2) 



UPPROP/VOTERINGSLISTA Kommunfullmäktige 2021-04-22 § 25 1(1) 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja och den som vill besluta i 

enlighet med Maria Traps (R) yrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Maria Traps (R) yrkande. 

Votering 1 §2 Votering 2 

Ledamöter Närv Tjänstgörande ersättare V:Ja V: Nej V:Avs V: V: Nej V: Avs 

Ja 

M Lennart Kalderen 
Ja Ja 

M Farzana Khan 
Ja Ja 

M Erik Glimvik 
Nej Andreas Lundvall Ja 

M Elisabeth Bovin Exner 
Ja Ja 

M Björn Odelius, 2:e v Ordf 
Ja Ja 

M Olle Glimvi~!_?rdförande 
Ja Ja 

M Rickard Liven 
Ja Ja 

M Björn Kvist 
Ja Ja 

Ja Ja 
M Jasmina Kosevic ··~-- -· · ------

M Stefan Almå 
Ja Ja 

M Lennart Ejenäs 
Ja Ja 

C Leif Ståhl 
Ja Ja 

C Raili Nilsson 
Ja Ja 

L Johanna Liljedahl 
Ja Ja 

L Petter Liljeblad 
Ja Ja 

KO Håkan Paulsson 
Nej Bo Johansson Ja 

s Leutrim Kadriu 
Ja Ja 

s Arne Närström 
Ja Ja 

s Margaretha Häll Assarsson 
----l- -"'-------- ---1- .. --1--------------- - - --·-- --------,--- --··--- -·-----

Ja Ja 

s Ja Ja 
Tommy Eklund, 1:e vice O_rd_f __ -1---.. ---.. ... ___ ., ... __ , ___________ , __ 

_S _ Björn Wivallius .... - ........ 
Ja Ja 

s Wilma Eklund 
Ja Ja 

s Berit Heidenfors 
Ja Ja 

Ja Avstår 
V Sanna Jansson Wiberg 

MP Fredrik Ribbing 
Ja Ja 

R Anders Klerkefors 
Nej Bernd Priemer Nej 

R Maria Trap 
Ja Nej 

R Anna-Carin Ehn 
Nej Michael Lindahl Nej 

SO Markus von Wowern Lindgren 
Nej 

SO Conny Wessberg 
Ja Ja 

SO Mona-Lisa Larsson 
Ja Ja 




