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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 
Sammanträdesdatum 

2021-09-07 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
Plats och tid  Lokal Säfsen, Stadshuset kl. 14:00 – 15:50 

Beslutande ledamöter 
 

Leif Pettersson (S) 
HåGe Persson (M) 
Hans Gleimar (C) 
 
Deltar på distans 
Åsa Bergkvist (S) 
Roland Johansson (SD) 
Håkan Frank (M) 
Ingvar Henriksson (S) 
Maino Wohlfeil (S) 
Yngve Thorné (C) 
Torbjörn Tomtlund (M) 
Mikael Johansson (SD) tjänstgörande ersättare för Benny Rosengren (SD) 
Sören Grandelius (S) 
Ivan Eriksson (S) tjänstgörande ersättare Mohammed Alkazhami (S) 
Anders Hellstrand (M) tjänstgörande ersättare för Stefan Karlsson (L) 
Sten G Johansson (V) tjänstgörande ersättare för Lars Handegard (V) 
 
 
 

Ej beslutande ersättare, deltar på 
distans 

Sarah Hjälm (C) 
Sören Finnström (S) 
Ida Friberg (V) 
Åsa Wikberg (MP) 
Owe Asmola (M) 
Andreas J Österberg (M) 
 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Maria Skoglund, kommundirektör 
Laila Dufström, biträdande 
kommundirektör 
Åsa Grans, koncernekonomichef 
Jessica Hedlund, kanslichef § 158 
Andreas Falk, kommunikatör § 158 
Hampus Petersson, kommunikatör § 158 
Johanna Ingre, planeringschef § 159 
Ulrika Nordblad, nämndsekreterare 
Maria Östgren, kommunsekreterare 

Övriga, deltar på distans 
Peter Savin, Glimstedt advokatbyrå § 158 
Nils Spross, konsult Norrbryggan § 159 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 157-169 
 Maria Östgren  

 Ordförande   
 Leif Pettersson (S)  

 Justerande   
 Yngve Thorné (C)   
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-09-07 Paragrafer § 157-169 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på Stadshusets kansli 
 

Underskrift   
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Ärendelista 
 
 Val av justerare   
§ 157 Anmälan av extra ärenden  4 
§ 158 Information om vattenledningen  5 
§ 159 Huvudmannaskap för vägar i 

kommunens orter (Grängesberg) 
Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-
Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs 
(och Blötberget) 

2021/219 6 - 8 

§ 160 Fastställande av valdistrikt 2021/225 9 - 10 
§ 161 Yttrande, ändring av kommungräns 2021/149 11 - 12 
§ 162 Redovisning av erhållet partistöd 2020, 

för utbetalning 2021 
2021/145 13 

§ 163 Ändring av bolagsordning för Ludvika 
kommun Stadshus AB 

2021/227 14 

§ 164 Verksamhetsinformation 2021 2021/4 15 
§ 165 Redovisning av delegationsbeslut 

kommunstyrelsen 2021 
2020/460 16 - 17 

§ 166 Redovisning av meddelanden 
kommunstyrelsen 2021 

2020/461 18 

§ 167 Ordförandeinformation 2021 2021/5 19 
§ 168 Val av ersättare (M) i kommunstyrelsens 

arbetsutskott och personalutskott 
2018/558 20 

§ 169 Val av ersättare (M) i kommunstyrelsens 
finansutskott 

2020/181 21 
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2021-09-07 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 157  Dnr   

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Hans Gleimar (C) ställer en fråga om kommunens analys, bedömning och 
åtgärder vid extra vattenflöden. Frågan hänskjuts till punkten 
ordförandeinformation. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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2021-09-07 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 158  Dnr KS 2018/531 

 

Information om vattenledningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Advokat Peter Savin informerar att vid förlikningen mellan kommunen och 
NCC den 6 september har medlarens bud på 52,5 mnkr inklusive 
mervärdesskatt accepterats av båda parter.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 159  Dnr 2021/219 

 

Huvudmannaskap för vägar i kommunens orter 
(Grängesberg) Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-
Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Fullmäktige godkänner genomförd utredning ”Huvudmannaskap för vägar i 

Ludvika kommuns mindre orter; Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik och 
Gonäs.” 

2. Fullmäktige upphäver fullmäktiges antagna policybeslut från 25 oktober 
2001 § 141 om att kommunen på sikt övertar ansvaret för väghållning i 
orterna; Grängesberg, Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, 
Nyhammar, Håksberg, Landforsen, Sörvik, Brunnsvik, Gonäs och 
Blötberget. Fullmäktige vidhåller beslutet från den 29 mars 2007 § 63 där 
kommunen tog över huvudmannaskapet för de vägar i Grängesberg som 
tidigare sköttes av Grängesbergs vägförening.   

3. Fullmäktige uppdrar åt kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess 
förvaltning att under 2021 påbörja arbetet med att genomföra slutsatserna 
från utredningen. 

4. Fullmäktige uppdrar åt kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess 
förvaltning att under 2021 påbörja framtagandet av nya bidragsregler och 
klassificering av vägar. 

5. Fullmäktige uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att ta fram 
en grov tidplan för genomförandet och komma med eventuella budget-
äskanden för år 2022 inför fullmäktigesammanträdet i november, då 
fullmäktige fastställer budgeten för 2022. Tidplan och budgetäskningar ska 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 10 september. Fullmäktige 
påtalar att budgetramarna redan är tagna för år 2022, varmed det inte finns 
utrymmer för några större kostnadsposter 2022. 

6. Fullmäktige uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämndens att arbeta 
in de 18,1 mnkr som uppstår vid omställningen under en 10-årsplan samt 
de kommande årliga 1,6 mnkr per år i kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens budget från 2023 och tillsvidare. 
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Beskrivning av ärendet 
Ärendet föredras av planeringschef samt fastighetskonsult från Norrbryggan. 

Den 25 oktober 2001 §141 beslöt fullmäktige att kommunen på sikt skulle ta 
över ansvaret för väghållningen i orterna Grängesberg, Fredriksberg, 
Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, Nyhammar, Håksberg, Landforsen, Sörvik, 
Brunnsvik, Gonäs och Blötberget och att kommunen skapar en "stödfunktion" 
som möjliggör en fortsatt lokal skötsel av vägarna. År 2007 övertog kommunen 
skötseln av de vägar som tidigare sköttes av Grängesbergs vägförening. År 2009 
beslöt tekniska nämnden föreslå fullmäktige att upphäva beslutet från 2001, 
dock har det aldrig slutbehandlats och 2018 beslöt kommunstyrelsen att uppdra 
till dåvarande samhällsbyggnadsnämnden att frågan skulle utredas på nytt. 
Utredningen har utmynnat i rapporten "Huvudmannaskap för vägar i Ludvika 
kommuns mindre orter (Grängesberg), Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och 
Blötberget)". 

I rapporten redogör kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen bland annat 
för nuläge, de alternativ de ser samt de ekonomiska konsekvenserna för de två 
huvudalternativen; kommunalt huvudmannaskap för samtliga berörda 
föreningar eller enskilt huvudmannaskap för alla förutom för Ludvika och 
Grängesberg tätorter.  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden behandlade frågan på sitt 
sammanträde den 21 juni 2021 § 67 och beslöt föreslå fullmäktige att upphäva 
det tidigare policybeslutet från 2001 och uppdra till nämnden att jobba vidare 
med de förslag och åtgärder som lyfts i rapporten. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar enligt kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens förslag till beslut, med tillägget att nämnden får i 
uppdrag att återkomma med en grov tidplan för genomförandet och eventuella 
äskningar av budgetmedel för år 2022 inför fullmäktiges budgetsammanträde i 
november. Därtill föreslår förvaltningen att fullmäktige uppdrar till nämnden 
att äska medel för genomförandet i samband med kommande års 
budgetprocesser. Den sammanlagda kostnaden för genomförandet har kultur- 
och samhällsutvecklingsnämnden uppgett att kommer att gå på cirka 18,1 mnkr 
plus 1,6 mnkr i drift och underhåll årligen.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens finansutskott den 24 augusti 2021 § 16. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 22 juni 2021.  
3. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 

sammanträde den 21 juni 2021 § 67.  
4. Rapport ” Huvudmannaskap för vägar i Ludvika kommuns orter; 

(Grängesberg), Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-Nyhammar, 
Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget)” daterad 
den 27 maj 2021, reviderad den 21 juni 2021 och inkommen den 22 juni 
2021.   
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5. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 
den 27 april 2021.   

Behandling 
HåGe Persson (M) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige 
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Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 160  Dnr 2021/225 

 

Fastställande av valdistrikt 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige föreslår följande ändringar av indelning i valdistrikt och översänder 
beslutet till Länsstyrelsen för fastställande.  

Kod före 
beslut 

Namn före 
beslut 

Ny kod efter 
beslut 

Nytt namn 
efter beslut 

Gränsändring efter 
beslut 

20850112 Karlberg  - - Distriktet har delats 
och ingår i distrikt 
Marnäs, Ludvika 
Ulrika och Näset 

Se bilaga 1  

20850203 Björkås 20850205 Björkås- 
Stallbacken 

Slagit samman med 
Stallbacken 

Se bilaga 2  

20850311 Rävvåla 20850312 Sunnansjö 
Saxdalen –  

Slagits samman med 
Sunnansjö 

Se bilaga 2 

 

Beskrivning av ärendet 
Enligt vallagen 4 kap 17 § ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 – 2000 
röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000- 2000 
röstberättigade endast om det finns särskilda skäl. Ett särskilt skäl skulle kunna 
vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att valdistrikt väntas öka 
eller minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får 
ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Ludvika kommun har sju av 
sina totalt 18 valdistrikt som har under 1000 röstberättigade och 
kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att korrigeringar görs i fem av de 
sju distrikten. För Blötberget- Gonäs och Fredriksberg föreslås inga 
förändringar inför kommande val.  
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Beslutsunderlag 
Valnämnden den 16 augusti 2021 § 2. 
Tjänsteskrivelse daterad 9 augusti 2021. 
Bilaga 1 - Karta 1 Centrala Ludvika, förändring Karlberg 
Bilaga 2 - Karta 2 Förändring Björkås, Stallbacken, Saxdalen och Sunnansjö 
______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige  
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§ 161  Dnr 2021/149 

 

Yttrande över ändring av kommungräns 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige antar yttrande daterat 28 juni 2021 och översänder det till 
kammarkollegiet.  

Beskrivning av ärendet 
Enskilda fastighetsägare ansöker om att deras fastighet Ludvika Morberget 6:15 
ska flyttas från Ludvika kommun till Borlänge kommun.  

Enligt 1 kap. 3 § lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och 
landsting får kammarkollegiet besluta om en indelningsändring som behövs på 
grund av oregelbundenhet i indelningen eller med hänsyn till 
fastighetsförhållandena och som inte föranleder ekonomisk reglering mellan 
kommuner. Av samma lag framkommer att det är fullmäktige som ska yttra sig i 
sådana frågeställningar. 

Om de kommuner som närmast berörs av en sådan indelningsändring är ense 
om denna och ändringen avser kommuner i samma län får länsstyrelsen besluta 
om ändringen, se 1 kap 3 § andra stycket samma lag. Av 20 § tredje stycket 
framgår att kollegiet ska överlämna sådana ärenden till länsstyrelsen. 

För att kollegiet ska kunna ta ställning till frågan om det är kollegiet eller 
länsstyrelsen som ska besluta i ärendet och för att kunna pröva ansökan om 
båda eller någon av kommunerna avstyrker indelningsändring behöver kollegiet 
få kommunernas synpunkter på ansökan.  Ärendet är även remitterat till 
Borlänge kommun.  

Yttrande 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit farm ett förslag till yttrande. 
Synpunkter har begärts in från samtliga förvaltningar och WBAB samt VB 
energi. Svar har uteblivit från social- och utbildningsförvaltningen.  
Frågeställningen har även under handläggningen diskuterats med 
tjänstepersoner i Borlänge kommun.  

Förvaltningens förslag är att Ludvika kommun i dagsläget inte tillstyrker de 
enskildas ansökan, utifrån ett helhetsperspektiv. Enligt förarbetena till lagen 
(1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner, framgår 
att Kammarkollegiet och Länsstyrelsen ska besluta om en indelningsändring av 
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karaktären gränsreglering om den behövs för att indelningen är oregelbunden 
eller enklaver ska kunna undanröjas. Om fastigheten Ludvika Morberget 6:15 
medges byte av kommuntillhörighet till Borlänge kommun kommer en enklav i 
enklaven, en s.k. kontraenklav att skapas. Detta motverkar en förenkling av 
indelningen. 

Förvaltningens förslag är att fullmäktige antar upprättat förslag till yttrande som 
sitt eget och översänder det som yttrande till kammarkollegiet.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet den 24 augusti 2021 § 77. 
Tjänsteskrivelse daterat 2 juni 2021. 
Yttrande daterat 28 juni 2021. 

Behandling 
Sten G Johansson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige 
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§ 162  Dnr 2021/145 

 

Redovisning av erhållet partistöd 2020, för 
utbetalning 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige godkänner redovisningen av utbetalt partistöd avseende 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av det utbetalda partistödet under 2020 har gjorts av samtliga 
partier i enlighet med det regelverk som tidigare beslutats. Fullmäktiges 
presidium har vid möte 9 augusti 2021 haft en genomgång av insänt underlag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 1 juli 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige 
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§ 163  Dnr 2021/227 

 

Ändring av bolagsordning för Ludvika kommun 
Stadshus AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige antar bolagsordning för Ludvika kommun Stadshus AB daterad 
den 21 juni 2021.  

Beskrivning av ärendet 
I gällande version av bolagsordningen för Ludvika kommun Stadshus AB, 
beslutad av fullmäktigen den 26 november 2018 § 34, är det bolagsstämman 
som fastställer budgeten. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett 
aktiebolag och utgör ägarnas instrument att utöva kontrollen över bolaget. 

För att förenkla budgetprocessen föreslås att styrelsen får mandat att fastställa 
beslut om budget i stället för bolagsstämman.  

Därmed görs justeringen i bolagsordningen att beslut om budget tas bort under 
rubriken § 14 ”Bolagsstämmans kompetens” och kommentar om ansvar för 
budgetbeslut läggs till under § 8 ”Styrelsen”. Även vissa redaktionella ändringar 
av stavfel och särskrivningar har korrigerats. 

Beslutsunderlag 
1. Finansutskottet den 24 augusti 2021 § 17. 
2. Tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2021. 
3. Bolagsordning Ludvika kommun Stadshus AB, antagen i fullmäktige den 26 

november 2018, § 36 
4. Bolagsordning Ludvika kommun Stadshus AB, daterad den 21 juni 2021 
______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige 
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§ 164  Dnr 2021/4 

 

Verksamhetsinformation  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
I den skriftliga månadsrapporten finns information om personalfrågor, viktiga 
verksamhetshändelser samt händelser av betydelse och annan information 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsinformation daterad 30 augusti 2021. 
Ekonomisk rapport daterad 24 augusti 2021.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 165  Dnr 2020/460 

 

Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen  

Beslut 
Kommunstyrelses godkänner redovisningen av delegationsbeslut enligt bilaga 
daterad 31 augusti 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa 
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.  

Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla 
lämnad delegation. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning daterad 31 augusti 2021.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Vicktoria Sjöström2021-08-31

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2021-09-07

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

111034 Arbetsutskottet 2020-07-27, § 65-76 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  §

2021-08-31 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

111035 Arbetsutskottet 201-08-24, § 77 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  §

2021-08-31 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

111036 Finansutskottet Kommunstyrelsens 
Finansutskott §

2021-08-31 Kommunstyrelsens 
Finansutskott

KS 2021/21 Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, 
arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens 
Finansutskott

2021.1476 Förordnande av tf förvaltningschef på vård- och 
omsorgsförvaltningen, Lina Ekdahl Holmström

Kommundirektör  §

2021-08-09 Kommundirektör 

KS 2021/98 Delegationsbeslut Förordnanden 2021

Maria Skoglund

Sidan  1 av 1
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Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 166  Dnr 2020/461 

 

Redovisning av meddelanden  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 
Protokoll 
a) KS 2021/250 - 10 

Utveckling i Dalarna holding AB. Protokoll fört vid årsstämma 28 juni 2021 

b) KS 2020/401 – 10 
Wessman Vatten & Återvinning. Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-06-
21. 

c) KS 2021/24 – 10 
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna. Protokoll fört 19 augusti 2021. 

d) KS 2021/50 – 10 
ATL. Protokoll fört 17 augusti 2021. 

e) KS 2021/53 – 10 
Överförmyndare i samverkan. Protokoll fört 18 augusti 2021. 

Övrigt 
f) KS 2021/248–00 

Synpunkter från kommunutvecklarna 2021. 

______ 

 

Beslut skickas till 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-09-07 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 167  Dnr 2021/5 

 

Ordförandeinformation  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden informerar om:  
 Kommande hantering av ärendet gällande vattenledningen. 
 Frågan från Hans Gleimar (C) om kommunens analys, bedömning och 

åtgärder vid extra vattenflöden besvaras vid kommande sammanträde. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-09-07 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 168  Dnr 2018/558 

 

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
och personalutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Anders Hellstrand (M) till ny ersättare i arbetsutskottet 
och personalutskottet till och med 31 december 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Rigmor Andersson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i arbetsutskottet 
och personalutskottet och ny ersättare ska därför utses. 

Behandling 
Kommunstyrelsen väljer på förslag från HåGe Persson (M) Anders Hellstrand 
till ny ersättare i arbetsutskottet och personalutskottet. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Anders Hellstrand 
Förtroendemannaregistret 
Registrator 
Akten 

20



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-09-07 
 

  

Kommunstyrelsen 
  

 
 

§ 169  Dnr 2020/181 

 

Val av ersättare i kommunstyrelsens finansutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Anders Hellstrand (M) till ny ersättare i finansutskottet 
till och med 31 december 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Rigmor Andersson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens finansutskott och ny ersättare ska därför utses. 

Behandling 
Kommunstyrelsen väljer på förslag från HåGe Persson (M) Anders Hellstrand 
(M) till ny ersättare i finansutskott. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Anders Hellstrand 
Förtroendemannaregistret 
Registrator 
Akten 

 

21
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