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Kommunfullmäktige

Plats och tid
för sammanträde

På distans via Microsoft Teams samt Bergssalen, kommunkontoret,
Svenstavik, måndag den 21 juni 2021 kl. 15:00
•
•

•
•
•
•
•

Kommunfullmäktige äger rum på distans via mötesprogrammet
Microsoft Teams med enbart presidium och sekreterare på plats i
kommunhuset.
Ledamöter, tänk på att inför sammanträdet kontrollera
funktionen på din dator inklusive mikrofon, högtalare, 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
2

09.15-10.00 Kommundirektören informerar - Ralf Westlund,
kommundirektör
10.00-10.20 Paus

3

10.20-10.40 Information från Kommunal

4

10.40-11.00 Information från Lärarförbundet

5

11.00-12.00 Hot, hat och våld mot förtroendevalda - Agneta Blom och
Edward Andersson, SKR
Sammanträdespunkter
6

Val av justeringspersoner, tid och plats för justering

7

Upprop

8

Godkännande av kallelse
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9

Fastställande av dagordning

10

Rapport från kommunledningen

11

Information från revisorerna

12

Enkla frågor

13

15

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande - Vilka planer finns för
att nå det budgeterade resultatet för 2021?
Interpellation till arbetsutskottets ordförande - Hur långt har arbetet
kommit med granskningen av samtliga ledamöters uttag av arvoden och
reseersättningar?
Inkommet medborgarförslag - Ändring av postort för Storhogna

16

Inkomna motioner

14

2021/112
2021/113

2021/166

Beslutsärenden
17

Tilläggsanslag till revisionens budget 2021

2020/252

18

Årsredovisning Bergs kommun 2020

2021/111

19

Revisionsberättelse

2021/111

20

Ansvarsfrihet

2021/111

21

Preliminära budgetramar 2022 - 2024

2021/148

22

2021/5

23

Svar på medborgarförslag - Belysning vid återvinningen/returstationen i
Myrviken
Svar på motion - Bergs kommun ska bli en vattensäker kommun

24

Svar på motion - Motion till kommunfullmäktige

2020/281

25

Samlad skoldag

2021/70

26

Policy för arbetsanpassning och rehabilitering

2021/25

27

Rötningsanläggning samt gemensamt bolag

2020/283

28

Ny VA-taxa och allmänna bestämmelser för användande av Bergs
kommuns allmänna VA-anläggning (ABVA) samt upphävande och
inrättande av verksamhetsområden
Revidering av reglemente för distansdeltagande vid politiska
sammanträden
Revidering av arvodesreglementet

2021/141

Revidering av reglemente för gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan

2021/142

29
30
31

2016/5

2020/79
2019/109
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32

2021/143

36

Ändring av samarbetsavtal för gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan
Revisionsrapport - Grundläggande granskning av gemensamma nämnden
för upphandlingssamverkan
Revisionsrapport - Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
Revisionsrapport - Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för
samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel
Revisionsrapport och granskningsrapport för 2020 - Inlandsbanan AB

37

Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet i Jämtlands län

2021/96

38

Årsredovisning 2020 - Jämtlands räddningstjänstförbund

2021/75

39

Delårsrapport januari - april 2021 - Jämtlands räddningstjänstförbund

2021/147

40

Hemställan om hantering av särskilda medel från regeringen angående
operativ ledning av räddningstjänsten
Ändrade taxor för sotning och brandskyddskontroll

2020/301

Redovisning av synpunkter inom vård- och socialnämndens
verksamhetsområde 2020/2021
Redovisning av synpunkter inom utbildningsnämndens
verksamhetsområde 2020/2021
Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut inom SoL och
LSS
Extraärende: Begäran från utbildningsnämnden om utökad ram för
driftsbudget 2021
Extraärende: Ansökan om investeringsmedel avseende ny förskola i Myre

2021/98

33
34
35

41
42
43
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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

2021/121
2021/122
2021/123

2021/140

2021/74

2021/99
2021/53
2020/247
2020/247

