MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-13
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Teams kl. 08:00-15:45

Beslutande ledamöter

Erik Lövgren (S) (ordförande)
Birgitta Sjögren (S)
Åke Nylén (S)
Stig Malmberg
Anders Mjärdsjö (M) (3:e vice ordförande)
Magdalena Flemström (C)
Eva Mörk Månsson (S) ersätter Jan Filipsson (S) (vice
ordförande)
Thomas Eriksson (V) ersätter Örjan Olsson (V)
Joakim Bäckström (VF) ersätter Linda Mattsson (VF) (2:e
vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Mikael Johansson (S)
Kjell Grip (KD)

Övriga närvarande

Mattias Robertsson Bly (kommunchef)
Olof Bäckman (nämndsekreterare)

Utses att justera

Anders Mjärdsjö (M)

Justeringens plats och tid

Ånge kommunkontor 2021-04-15 11:00

Protokollet omfattar

§63

Underskrifter

Sekreterare

…………………………
Olof Bäckman

Ordförande

………………………… …………………………
Erik Lövgren (S)

Justerande

………………………… …………………………
Anders Mjärdsjö (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-04-13
Datum för anslagsuppsättande

2021-04-15

Datum för anslags- 2021-05-07
nedtagande
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§63

Förslag till svar på motion om medborgardialog (KS 19/357)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
Bifalla motionen.
Reservationer
Joakim Bäckström (VF), Stig Malmberg (SD), Anders Mjärdsjö (M) och Magdalena
Flemström (C) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Anders Mjärdsjös (M) yrkande.
Sammanfattning
Jan Filipsson (S) har lämnat en motion om medborgardialog. Han föreslår att politiker och
tjänstemän 2-4 gånger/år ska föra dialog med kommunmedborgarna på olika platser runt om i
vår kommun. Ärendet har återremitteras till kommunstyrelsen av kommunfullmäktige.
Yrkanden
Erik Lövgren (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Anders Mjärdsjö (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Erik
Lövgrens (S) förslag.
Protokollsanteckning
Den samlade oppositionsgruppen i Kommunstyrelsen meddelar att vi är positivt inställda till
motionen med undantag från att den föreslår att medborgardialoger inte ska omfattas av
gällande arvodesreglemente för förtroendevalda, dvs att den föreslår att inget arvode ska utgå
till förtroendevalda som deltar i medborgardialoger. Motionären har meddelat att den delen
kan tas bort i att-satsen men att det inte kan göras förrän motionen når Kommunfullmäktige
för beslut. Därför yrkade oppositionens företrädare på avslag i Kommunstyrelsen men
kommer att yrka på bifall i Kommunfullmäktige om delen om att arvode ej ska utgå tas bort
från motionens att-sats.
Oppositionens företrädare i Kommunstyrelsen
Gm Anders Mjärdsjö (M)
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktiges presidium
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Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Paragrafen är justerad

Förvaringsplats för
protokollet

Ånge kommunkontor

Underskrift

…………………………
Olof Bäckman
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