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Cecilia Löfbom (s), ersättare Inga-Britt Berglund (s) 

Nina Burman (s), ersättare Peder Forsberg (s) 
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Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Utses att justera Lars Bäckström (c) och Kurt Ek (s) 
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 Eva Marklund  
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Kf § 49  Dnr 9015/186.109 
 
Interpellation angående  ”Kost- och livsmedelspolicy för kvalité 
och upphandling av mat i Robertsfors kommun” 
 

Ingrid Sundbom (c) och Marie Viberg (c) har lämnat in en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande angående den anmälda motionen ”Kost- och 

livsmedelspolicy för kvalité och upphandling av mat i Robertsfors 

kommun”.  

 

Frågan som ställs till kommunstyrelsens ordförande är: 

 

När får vi svar på motionen ”Kost- och livsmedelspolicy för kvalité och 

upphandling av mat i Robertsfors kommun”? Se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerade att arbetet med att ta fram en 

plan har påbörjats. 
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Kf § 50  Dnr 9015/185.109 
 
Interpellation angående animaliska livsmedel 
 

Ingrid Sundbom (c) har lämnat in en interpellation till kommunalrådet Patrik 

Nilsson (s), med följande fråga: 

 

Hur stor del av de animaliska livsmedlen som serveras i den kommunala 

måltidsverksamheten kommer från djur som är uppfödda enligt svensk 

djurskyddslagstiftning och därmed kan säkerställas så låg antibiotika-

användning som möjligt?  

 

I detta ska även inräknas sammansatta varor och färdigberedda rätter, inte 

enbart rena mejeriprodukter och köttråvara. 

 

Patrik Nilsson redovisade sitt skriftliga svar, samt föreslog att kostchef 

Ulrika Karlsson bjuds in till ett kommunstyrelsesammanträde under hösten 

för att redovisa angående upphandlingen av mat. 

 

 

Underlag 

Interpellation 

Skriftligt svar på interpellation 
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Kf § 51  Dnr 9015/192.109 
 
Interpellation om Killingsands havsbad 

 

Marta Pettersson (c) lämnade för snart två år sedan in en motion angående 

Killingsands havsbad. Motionen framförde önskemål om att det borde tas 

fram förslag på hur Killingsandsområdet kan utvecklas. Motionen är 

fortfarande obesvarad. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson (s) beklagar att motionen ej 

blivit besvarad. Förvaltningen arbetar med att sammanställa förslag på hur 

Killingsands-området vidare kan utvecklas. Detta kommer att presenteras för 

kommunfullmäktige så snart som möjligt. 

 

 

 

Underlag 

Interpellation 

Skriftligt svar på interpellation 
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Kf § 52   Dnr 9015/140.109   
 
Plan- och budgetdokument 2015 
 

Plan- och budget 2015. 

 

Ärendet bordlades 2015-06-08 § 37 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner plan- och budget 2015.  

 

 

 

 

Underlag 

Plan- och budget 2015 
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Kf § 53 
Ks § 80  Dnr 9015/179.109 
 
Delårsbokslut jan-juni 2015 
 

Delårsbokslut jan-juni 2015 redovisades. 

 

Underlag 
Delårsbokslut 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut 

jan-juni 2015. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut jan-juni 2015. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfWTNLVDFFeGItUE0/view?usp=sharing
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   Bou                  IT 

Soc                   U&I 

Shbk                 KJB 

Ekonomi  

 

 

 

Kf § 54 
Ks § 83   Dnr 9015/187.109 
 
Investeringsbudget 2016 och plan för 2017-2018 
 

Förslag till investeringar 2016 och plan för 2017-2018. Se bilaga. 

 

Kommunchefens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018. 

 

 

Yrkande: Patrik Nilsson (s) 

Bifall till kommunchefens förslag 

 

Ändringsyrkande: Magnus Forsberg (fp) 
 

  2016 2017 

Förskola södra   7000 

Lillberget  3000 20500 

Förskola norra 0 1700 

 

  Tilläggsyrkande: Ingrid Sundbom (c) 

  Projektering för trygghetsboende i Ånäset, 3 000 000 kr. 

 

 

Ordföranden ställer Magnus Forsbergs ändringsyrkande mot eget yrkande 

och finner att det egna yrkandet vunnit bifall.  

 

Ordföranden ställer Ingrid Sundboms tilläggsyrkande mot eget yrkande och 

finner att det egna yrkandet vunnit bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för Patrik Nilssons yrkande 

Nej-röst för Ingrid Sundboms tilläggsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Patrik 

Nilssons yrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

Att godkänna investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018. 

 

 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfNTRTNEZfMWtjdlU/view?usp=sharing
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   Bou                  IT 
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Ekonomi  

 

 

 

Forts Kf § 54 Dnr 9015/187.109 
 

Yrkande:  

Patrik Nilsson (s): bifall till kommunstyrelsens förslag 

 

Ändringsyrkande: 

Magnus Forsberg (fp): bifall till eget ändringsyrkande 

Lars Bäckström (c): bifall till Magnus Forsbergs ändringsyrkande 

Kenneth Isaksson (m): bifall till Magnus Forsbergs ändringsyrkande 

 

Tilläggsyrkande: 

Lars Bäckström (c): bifall till Ingrid Sundboms tilläggsyrkande 

Magnus Forsberg (fp): bifall till Ingrid Sundboms tilläggsyrkande 

Kenneth Isaksson (m): bifall till Ingrid Sundboms tilläggsyrkande 

 

Ordföranden ställer Magnus Forsbergs ändringsyrkande mot Patrik Nilsson 

yrkande och finner att Patrik Nilssons yrkande vunnit bifall.  

 

Ordföranden ställer Ingrid Sundboms tilläggsyrkande mot Patrik Nilsson 

yrkande och finner att Patrik Nilssons yrkande vunnit bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för Patrik Nilssons yrkande 

Nej-röst för Ingrid Sundboms tilläggsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 18 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Patrik 

Nilssons yrkande. Se omröstningsbilaga. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att godkänna investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018. 

 

 

 

 

Reservation 

Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig 

mot beslutet.  
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   Su  

 

 

Kf § 55 
Ks § 85  Dnr 9015/122.109 
 
Avveckling av valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 
 

Kommunstyrelsen beslutade 150626 § 65 föreslå Kommunfullmäktige att 

avveckla lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. 

 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet 150608 § 44 och beslutade att 

ärendet återremitteras och en konsekvensanalys görs. 

 

Underlag 
Protokoll Kf § 44 

LOV - underlag till beslut 

 

Kommunchefens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avveckla lagen om 

valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten.  

 

Yrkanden: 

Ingrid Sundbom (c) yrkar avslag till att avveckla LOV inom hemtjänsten. 

 

Per Boström Johansson (s) yrkar bifall till att avveckla LOV inom 

hemtjänsten. 

 

Magnus Forsberg (fp) yrkar bifall till Ingrid Sundboms yrkande. 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Per Boström 

Johanssons yrkande vunnit bifall. 

 
Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avveckla lagen om 

valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten.  

 

 

Reservation 

Centerpartiet, folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna reserverar sig 

mot beslutet.  

 

_  _  _ 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfcTVRdUFYQmxwb2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfcUdVV1dvU0lCT00/view?usp=sharing
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Forts Kf § 55 
 

Yrkanden: 

Patrik Nilsson (s): bifall till kommunstyrelsens förslag 

Hans Lindgren (s): bifall till kommunstyrelsens förslag 

Robert Lindgren (s): bifall till kommunstyrelsens förslag 

Lars Bäckström (c): avslag på kommunstyrelsens förslag 

Helena Lindahl (c): avslag på kommunstyrelsens förslag 

Erland Robertsson (c): avslag på kommunstyrelsens förslag 

Gabrielle Boström (kd): avslag på kommunstyrelsens förslag 

Magnus Forsberg (fp): avslag på kommunstyrelsens förslag 

Kenneth Isaksson (m): avslag på kommunstyrelsens förslag 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens förlag vunnit bifall 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag 

 

Omröstningsresultat 

Med 18 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar kommunstyrelsen 

kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Att avveckla valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom 

hemtjänsten. 

 

 

 

 

 

Reservation 

Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig 

mot beslutet.  
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   Personalchef  

 

 

Kf § 56 
Ks § 87   Dnr 9015/91.109 
 
Gemensam nämnd gällande drift och hantering av 
personaladministrativa system 
 

Bakgrund 
Umeåregionen har sedan hösten 2011 sökt möjligheter att skapa en 

samverkansform med mål att; 

- Åstadkomma effektiv drift och hantering av personaladministrativa system 

- Åstadkomma optimalt användande av resurser och kompetens. 

 

Processen kring gemensam upphandling inleddes under våren 2014 då 

Umeåregionens kommuner genomförde en översiktlig förstudie över de olika 

delprocesserna inom Personalområdet. I samband med detta väcktes också 

frågan om gemensam nämnd. 

Efter genomförandet av förstudien sattes följande effektmål upp för den 

gemensamma upphandlingen: 

 Ökad samverkan mellan kommunerna med möjlighet till 

o samordnad utbildning/kompetensutveckling, 

o erfarenhetsutbyte och ökat samarbete, 

o minskad sårbarhet genom att kompetens och resurser kan ”lånas” 

mellan kommunerna. 

o effektivare arbetssätt genom verksamhetsutveckling 

 Lägre inköpskostnad för IT-system genom att flera kommuner går ihop 

och därmed blir en större kund alternativt mer funktionalitet för samma 

pris. 

 Lägre kostnad för upphandling genom att en gemensam upphandling 

görs (inte flera). 

 Lägre kostnader genom en gemensam drift, förvaltning och support. 

 

Större möjlighet till påverkan av leverantörens produkter och tjänster genom 

att vi är en stor kund. 

 

 Möjlighet till samordnad administration mellan kommunerna. 

 En informationssäker och integrerad IT miljö 

 

Samverkansavtal 

Ett förslag till samverkansavtal har upprättats, som reglerar samarbetet inom 

den gemensamma nämnden som avses inrättas. 

 

Enligt avtalet är syftet med samverkan att åstadkomma effektiv drift och 

hantering av personaladministrativa system samt optimalt användande av 

resurser och kompetens.   
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   Personalchef  

 

 

Forts kf § 56 
 

Den gemensamma nämnden har inte arbetsgivaransvar. Parterna är överens 

om att respektive kommun ska avsätta en budget för den gemensamma 

nämnden som motsvarar de totala faktiska kostnaderna för verksamheten 

som avser respektive kommun. Avtalstiden är densamma som 

avtalsperioden med respektive systemleverantör. 
 

Reglemente 
Ett förslag till reglemente har upprättats. Umeå kommun och Örnsköldsviks 

kommun ska utse två ledamöter och två ersättare vardera. Bjurholms, 

Nordmalings, Robertsfors, Vindelns och Vännäs kommuner ska utse en 

ledamot och en ersättare vardera 

Värdkommunen ska, i enlighet med lag, utse ordförande och vice ordförande 

bland nämndens ledamöter. 
 

Sammanfattning 
Det konstateras att det finns stora förutsättningar att skapa en effektivare 

drift, förvaltning och support som ger kostnadsbesparingar för de ingående 

kommunerna i Umeåregionen genom en gemensam nämnd och 

samverkansavtal. 

Alla kommuner har tagit ett inriktningsbeslut under våren 2015 och ställt sig 

bakom en gemensam upphandling. 

Bildandet av gemensam nämnd är också i linje med grundavtalet för IT-

samverkan i Umeåregionen 2014-06-03. 

Kommunchefsgruppen, Umeåregionens IT-chefsgrupp och 

personalchefsgrupp (tillika styrgrupp i upphandlingen) förordar att en 

gemensam nämnd bildas. 

 

Underlag 
Samverkansavtal 

Reglemente 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige: 
 

 att samverka med Umeåregionens kommuner, vad avser drift och 

personaladministrativa system, i en gemensam nämnd 

 att anta framtaget förslag till reglemente 

 att anta framtaget förslag till samverkansavtal 

 att utse ledamöter och ersättare till den gemensamma nämnden 

 att utse Umeå kommun till värdkommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning att motsvarande 

beslut fattas av samtliga kommuner inom Umeåregionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfSmpXSDlNckR5QlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfSndHbDRQMU1vdFk/view?usp=sharing


 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunfullmäktige 2015-09-21  
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ekonomichef  

 

 

Kf § 57 
Ks § 88   Dnr 9015/135.109 
 
Särskild medlemsinsats år 2015 Kommuninvest 
 

Inledning 
Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest 

ekonomisk förening1. I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för 

medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera 

särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet 

som följer av medlemskapet. 

 

Föreningen vill efterhöra hur Robertsfors kommun som medlem vill utnyttja 

den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Senast den 30 

oktober vill Kommuninvest ha besked. 

 

Kommuninvests behov av större kapital 
De nya lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av 

finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Den 

uppbyggnad av kapitalet som måste ske beskrivs närmare i ”Plan för 

Kommuninvests kapitaluppbyggnad”2. 

Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 

2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft. 

 

Många medlemmar har aviserat sin avsikt att redan under 2015 sätta in hela 

eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. Om en stor del av medlemmarna 

gör verklighet av en sådan ambition är det till stor fördel för Kommuninvests 

anseende. Det är viktigt att i relation till myndigheter, ratinginstitut och 

andra marknadsaktörer kunna visa upp en hög grad av uppslutning kring 

kapitalfrågan och att vi håller vad vi lovat göra. 

 

Fördelar 
När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är 

medlemmen inte längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats 

som annars skulle betalas, 

Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får – i takt med att 

kommunen uppnår de högre insatsnivåerna – till större och större del 

behållas av medlemmen. 

 

Ränta på insatskapital 
Räntan på insatskapitalet under 2014 fastställdes av stämman 2015 till 2,5 

procent. 
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Forts Kf § 57 
 

I bilaga 1 finns uppgift om Robertsfors kommuns insatskapital 

 

Nuläge  1 852  684 kr 

 

Uppgift om återstående insatsbelopp 

 

50% av högsta nivån   1 173 116 kr 

75% av högsta nivån  2 686 016 kr 

Högsta nivån                       4 198 916 kr 

 

Robertsfors kommun har under en längre period haft god likviditet och 

amorterat på lån. Investeringarna har också kunnat betalas med egna likvida 

medel. 

 

Investeringstakten i kommunen kommer de närmaste åren att bli höga. Det 

innebär att man kommer att ha behov av att låna pengar. Med anledning av 

det är det viktigt att Kommuninvest har god rating och kan låna pengar till 

bra ränta. 

 

Räntan på våra likvida medel idag uppgår till 0%. Osäkerhet på den 

finansiella marknaden gör att det inte heller känns troligt att kunna placera 

pengar inom ränte- och obligationsmarknaden till säker avkastning. 

 

Avkastning på denna medlemsinsats i Kommuninvest känns därför 

intressant utifrån deras ambition att ge medlemmarna bra ränta och 

återbäring samt omgivningens krav på Kommuninvests kapitaluppbyggnad 

för god rating. 

 

Underlag 
Skrivelse Kommuninvest 

Skrivelse ekonomichef Ingrid Larsson 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

att Robertsfors kommun erlägger högsta stadgemässiga insatsnivån per 

invånare, totalt 4 198 916 kr. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfdkRsMk4tQzlwb0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfS2dNQTdIOF9zTEk/view?usp=sharing
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Äu 

 

 

 

Kf § 58 
Ks § 93   Dnr 9015/2.109 
 
Medborgarförslag 1/2015 - Mänskliga rättigheter sätter ihop 
samhället 
 

Zorica Grubor har lämnat in ett medborgarförslag om att skapa post i 

kommunen där en, eller fera personer ska ansvarsfullt jobba med att skapa 

en trygg miljö i vår kommun, där alla ska känna till sina rättigheter och 

skyldigheter. 

 

Underlag 
Medborgarförslag 

Svar på medborgarförslag 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstånde 

 

Förslagen presenteras i tidsordning nedanför. Utifrån de starka 

rekommendationer som har getts från andra instanser tillsammans med 

möjliga fördelar och nackdelar föreslås det att: 

 

Förvaltningens ledningsgrupp ges till uppgift att initiera ett projekt för att 

undersöka nyttan av en rättighetssamordnare inom förvaltningen, med det 

underliggande syftet att göra tjänsten fast ifall positiva indikationer 

uppvisas. 

 

Förvaltningens ledningsgrupp ges till uppgift att ta fram förslag på 

finansiering och arbetsuppgifter för den aktuella tjänsten. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Förvaltningens ledningsgrupp ges till uppgift att ta fram förslag på 

finansiering och arbetsuppgifter för den aktuella tjänsten, förslaget 

återrapporteras till kommunfullmäktige. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfWVpySmRFWjVGQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfbGdrdGcxTmV1b1U/view?usp=sharing
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   Äu   

 

 

Kf § 59 
 
Anmälan medborgarförslag 3/2015 – Fruktträd som gåva till 
varje nyfött barn i kommunen 
 

Eva Söderberg, Överklinten, har lämnat in ett medborgarförslag där hon 

föreslår att varje nyfött barn i Robertsfors kommun ska få ett fruktträd som 

gåva. 

 

Underlag  

Medborgarförslag 3/2015 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget är anmält och överlämnas för beredning. 
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   Umeå Tingsrätt, box 138, 90104 Umeå 

De valda 

Registrera 

 

 

 

Kf § 60 
 
Val av nämndemän för perioden 2016-2019 
 

Valberedningsutskottet föreslår fullmäktige at utse följande nämndemän för 

mandatperioden 2016-01-01--2019-12-31. 

 

Susanne Hugosson 581012-8530 

Flarkvägen 35 

915 34 Ånäset 

 

Keidie Johansson 540205-8563 

Rickleå 307 

915 93 Robertsfors 

 

Östen Lindberg 480525-8516 

Enebacken 9 

915 32 Robertsfors 

 

Ulrica Heldebro 700421-8561 

Fågelstadsgatan 14 

915 31 Robertsfors 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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Kf § 61 
 
Delgivningar 
 
9015/158.109 

Inspektion hos överförmyndarverksamheten i Umeåregionen 

 

9015/191.109 

Granskning av delårsrapport – utlåtande om god ekonomisk hushållning 
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Kf § 62 
 
Avsägelse av uppdrag 
 

Erland Robertsson (c) har avsagt sig sina politiska uppdrag som vice 

ordförande i Jävsnämnden, ersättare i Tingshusstiftelsen och ersättare i 

Kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Erland Robertssons avsägelse av ovanstående uppdrag godkänns. 
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   Lars Tängden 

Registrera 
 

 

 

Kf § 63 
 
Val av vice ordförande i Jävsnämnden 
 

Erland Robertsson (c) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som vice 

ordförande i Jävsnämnden. 

 

Valberedningsutskottets förslag 
 

Till ny ledamot och vice ordförande i Jävsnämnden väljs Lars Tängdén, 

Åkullsjön. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag 
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   Ingrid Sundbom 

Registrera 
 

 

 

Kf § 64 
 

Val av ersättare i Tingshusstiftelsen 
 

Erland Robertsson (c) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

Tingshusstiftelsen. 

 

Nyval ska göras. 

 

Valberedningsutskottets förslag 
 

Till ersättare i Tingshusstiftelsen väljs Ingrid Sundbom, Kålaboda. 

 

Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningsutskottets 
förslag. 
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   Länsstyrelsen 

901 86 Umeå 
 

 

 

Kf § 65 
 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
 
Erland Robertsson (c) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Protokollet översänds till Länsstyrelsen, som meddelar ny ersättare. 


