
  KALLELSE 
  2021-03-22 
   

Kommunfullmäktige 
    
 

  
 
 

Plats och tid 
för sammanträde 

På distans via Microsoft Teams samt Bergssalen, kommunkontoret, 
Svenstavik, måndag den 29 mars 2021 kl. 15:00 
 

 Kommunfullmäktige äger rum på distans via mötesprogrammet 
Microsoft Teams med enbart ordförande och sekreterare på plats 
i kommunhuset. 

 Ledamöter, tänk på att inför sammanträdet kontrollera 
funktionen på din dator inklusive mikrofon, högtalare och 
kamera samt internetanslutning, och ansluta 15 minuter före 
utsatt tid. Ha kameran påslagen och mikrofonen av och se till att 
ditt ansikte är i bild under beslutsärendena. Ingen obehörig 
person får synas i webbsändningen. Sätt bara på mikrofonen 
under upprop, omröstningar samt när du begär ordet.  

 Kommunfullmäktige webbsänds via Bergs kommuns hemsida 
www.berg.se från kl. 15.00. Se hemsidan för mer information. 

 Var och en som framträder i fullmäktiges direktsändning ansvarar själv 
för de yttrandefrihetsbrott denne eventuellt begår. 

 Kommunfullmäktige sänds även i Radio Berg. 
 Allmänhetens frågestund utgår på grund av de särskilda skäl 

smittspridningen av Covid-19 innebär. 
 Partigrupper kl. 13.00-14.30 anordnas av respektive parti. 

 
 

Informationspunkter 

1 09.00-09.45 Översyn av VA-taxan - Kjell Jonsson, VA-strateg och Sofia 
Nisses, VA-chef, Vatten och Miljöresurs 

  

2 10.00-11.00 Information från skogsägarna - Jonas Eriksson, medlemschef 
och Erik Jonsson, näringspolitisk strateg, Norra Skog 

  

3 11.15-12.00 Kommundirektören informerar - Ralf Westlund, 
kommundirektör 

  

Sammanträdespunkter 

4 Val av justeringspersoner, tid och plats för justering   

5 Upprop   

6 Godkännande av kallelse   

7 Fastställande av dagordning   

8 Rapport från kommunledningen   
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9 Information från revisorerna   

10 Enkla frågor   

11 Interpellationer   

12 Inkommet medborgarförslag - Belysning vid återvinningen/returstationen i 
Myrviken 

2021/5 3 - 5 

13 Inkommet medborgarförslag - Skippa korttidsboende för brukare som ska 
vidare till annat boende 

2021/67 6 - 7 

14 Inkommen motion - Eget lokalproducerat kött 2021/76 8 - 9 

15 Inkommen motion - Mer pengar till skolan 2021/77 10 - 11 

Beslutsärenden 

16 Meddelande om efterträdare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet 2020/299 12 - 14 

17 Meddelande om efterträdare i kommunfullmäktige för Moderaterna 2020/306 15 - 18 

18 Befrielse från förtroendemannauppdrag - Hussam Nashawi, samt 
fyllnadsval 

2021/41 19 - 20 

19 Befrielse från förtroendemannauppdrag - Nils Hultin Kuhlefelt, samt 
fyllnadsval 

2021/69 21 - 22 

20 Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll 2020/308 23 - 39 

21 Jobbgaranti efter vård- och omsorgsprogrammet vid Fjällgymnasiet 2019/363 40 - 44 

22 Val av revisor till Kooperativ hyresrättsförening i Bergs kommun 2020/269 45 - 47 

23 Överföring av investeringsbudget från 2020 till 2021 2021/39 48 - 53 

24 Avgift för samtal till Familjerådgivningen i Jämtland 2020/332 54 - 58 

25 Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 2021/28 59 - 62 

26 Redovisning av synpunkter och klagomål inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2020/2021 

2021/26 63 - 66 

27 Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 2021/6 67 - 69 

28 Redovisning av ej färdigbehandlade medborgarförslag 2021/7 70 - 71 

29 Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut inom SoL och 
LSS 

2021/53 72 - 75 

 
Karin Paulsson 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 
Om ni är förhindrade att delta vid kommunfullmäktige ska ni anmäla detta till 
Ingegerd Backlund, 0687-162 39, ingegerd.backlund@berg.se
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