MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Kommunfullmäktiges valberedning

2020-11-30

Plats och tid

Ånge kommunkontor samt distans kl. 08:30-08:45

Beslutande ledamöter

Per-Anders Andersson (S) (ordförande)
Eva Mörk Månsson (S) (vice ordförande)
Matts Karlsson (S)
Lars-Olof Larsson (VF)
Tony Jensén (SD)
Tomas Milling (M)
Birgitta Liivlaid (V) §6 ersätter Eva Arph Wernström (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Birgitta Sjögren (S)
Elisabet Larsson (C)

Övriga närvarande

Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Tomas Milling

Justeringens plats och tid

Ånge kommunkontor , 2020-12-11 11:00

Protokollet omfattar

§§6-7

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Elin Österlund Nyström

Ordförande

................................................
Per-Anders Andersson

……………………………………….

Justerande

................................................
Tomas Milling

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktiges valberedning
2020-11-30

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2020-12-11

Datum för anslags
nedtagande

2021-01-01

Ånge kommunkontor
.................................................
Elin Österlund Nyström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDELISTA
§6
§7

Justerandes sign

Genomförande av sammanträdet
Valärenden

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Mötesdatum

2020-11-30

§6

Genomförande av sammanträdet
Sammanfattning
Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar
Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning kap 10 Deltagande på distans (5 kap. 16 § KL):
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar före sammanträdet anmäla detta till
fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar enhälligt att sammanträdet genomförs med
digitalt deltagande.
Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktiges valberedning

Mötesdatum

2020-11-30

§7

Valärenden (KS 18/309)
Beslut
Föreslå kommunfullmäktige:
1. Begära omräkning efter Lina Persson, sd hos länsstyrelsen.
2.Ny ersättare för socialdemokraterna i kommunfullmäktiges valberedning utses i februari
2021.
3. Bevilja Birgitta Bolin, v avsägelse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.
4. Utse Jessica Liivlaid, v till ledamot i utbildningsnämnden.
Jäv
Birgitta Liivlaid, v anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Sammanfattning
Länsstyrelsen har meddelat att Lina Persson har valbarhetshinder och ny ersättare till
kommunfullmäktige behöver utses för sverigedemokraterna.
Efter Ingeborg Torungs, s avsägelse från politiska uppdrag saknas ersättare för
socialdemokraterna i kommunfullmäktiges valberedning.
Socialdemokraterna nominerar till fyllnadsvalet vid kommunfullmäktiges valberedning i
februari 2021.
Birgitta Bolin, v har begärt avsägelse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.
Vänsterpartiet nominerar till fyllnadsvalet Jessica Liivlaid, v.
Beslutsunderlag
 Ersättare i kommunfullmäktige med valbarhetshinder
 Avsägelse från uppdrag i Utbildningsnämnden - Birgitta Bolin, v
Paragrafen är justerad
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