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Sammanträdesdatum
2014-10-20

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10–
19.10

Beslutande

Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth
Pettersson (S), Gunnar Tiger (S), Johanna Odö (S), Johan Stråhle
(S), Kent Persson (V), vice ordförande, Lisa Bäckman (V), Majja
Neverland (V), Henrik Dömstedt (V), Stefan Vestling (SD),
Mikael Bolinder (M), Lars Persson (PNF).

Övriga närvarande

Staffan Mood, kommunchef, Malin Hedman,
kommunsekreterare/administrativ chef, Andreas Johansson,
kommunsekreterare, Rickard Gillman (S), ersättare, Eva
Andersson (S), ersättare, Tove Winqvist (S), ersättare, Olle Rahm
(S), ersättare, Torsten Jansson (S), ersättare, Björn Larsson
Björnberg (S), ersättare, Malin Cunvik (S), ersättare, Stig
Bergman (V), ersättare, Ulrika Gomm (V), ersättare, Fredrik
Johansson (V), ersättare, Nancy Ibarra (V), ersättare, Kjell
Karlsson (MP), ersättare, Ann-Marie Andersson (FP), ersättare,
Åsa-Lena Vestling (SD), ersättare, Mattias Björlestrand (C),
ersättare, Stig Holmberg (C), ersättare.

Justerare

Ulf Olofsson, Elizabeth Pettersson, ersättare.

Justeringsdatum

2014-10-24

Underskrifter

Sekreterare

§§ 123-129
Andreas Johansson

Ordförande

Åsa Eriksson
Justerare

Ulf Olofsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-10-20

Datum då anslaget sätts upp

2014-10-27

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, enhet administration

Justerare

Datum då anslaget tas ned
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Sammanträdesprotokoll
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Innehållsförteckning
§ 123 Ändring av föredragningslistan
4
§ 124 Val av allmänna utskottets, tillika krisledningsnämndens,
ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande för
mandatperioden 20 oktober 2014 intill det sammanträde då val förrättas
nästa gång
5
§ 125 Val av socialutskottets ledamöter och ersättare samt ordförande
och vice ordförande för mandatperioden 20 oktober 2014 intill det
sammanträde då val förrättas nästa gång
7
§ 126 Val av barn- och utbildningsutskottets ledamöter och ersättare
samt ordförande och vice ordförande för mandatperioden 20 oktober
2014 intill det sammanträde då val förrättas nästa gång
9
§ 127 Val av kultur-, idrotts- och fritidsutskottets ledamöter och
ersättare samt ordförande och vice ordförande för mandatperioden 20
oktober 2014 intill det sammanträde då val förrättas nästa gång 11
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13
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14
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3(14)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 123

Sammanträdesdatum
2014-10-20

Ändring av föredragningslistan
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Extra ärende – Ordförandeträffar tas upp som punkt nummer 7.
Extra ärende – Meddelanden tas upp som punkt nummer 8.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 124

Sammanträdesdatum
2014-10-20

Val av allmänna utskottets, tillika
krisledningsnämndens, ledamöter och ersättare
samt ordförande och vice ordförande för
mandatperioden 20 oktober 2014 intill det
sammanträde då val förrättas nästa gång
Dnr 2014.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet är sedan 2011 ett av kommunstyrelsens utskott och
ska bestå av fem ledamöter och tre ersättare varav en ordförande och en
vice ordförande.

Yrkanden
Olle Rahm (S) yrkar Åsa Eriksson (S), Johan Stråhle (S) samt Johanna
Odö (S) som ordinarie ledamöter.
Kent Persson (V) yrkar Lisa Bäckman (V) samt Kent Persson (V) som
ordinarie ledamöter.
Mikael Bolinder (M) yrkar Mikael Bolinder (M) som ordinarie ledamot.
Stefan Vestling (SD) yrkar Stefan Vestling (SD) som ordinarie ledamot.
Sammanträdet ajourneras.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen väljer Åsa Eriksson (S), Johan Stråhle (S), Kent
Persson (V), Lisa Bäckman (V), samt Mikael Bolinder (M), till ordinarie
ledamöter av allmänna utskottet tillika krisledningsnämnd.
Olle Rahm (S) yrkar Johanna Odö (S) samt Olle Rahm (S) som ersättare.
Kent Persson (V) yrkar Stig Bergman (V) som ersättare.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.
Kent Persson (V) yrkar Kent Persson (V) som ordförande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.
Olle Rahm (S) yrkar Åsa Eriksson (S) som vice ordförande.
Mikael Bolinder (M) yrkar Mikael Bolinder (M) som vice ordförande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-10-20

§ 124 (forts.)
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Rahms förslag.
Omröstning begärs. Omröstningen sker slutet. Med 10 röster för Åsa
Eriksson (S) samt 3 röster för Mikael Bolinder (M), finner
kommunstyrelsen att Åsa Eriksson (S) blivit vald till vice ordförande.

Beslut
1. Till ledamöter i allmänna utskottet, tillika krisledningsnämnd, för
mandatperioden 20 oktober 2014 intill det sammanträde då val
förrättas nästa gång utses:
- Kent Persson (V)
- Åsa Eriksson (S)
- Johan Stråhle (S)
- Lisa Bäckman (V)
- Mikael Bolinder (M)
2. Till ersättare i allmänna utskottet under perioden utses:
- Johanna Odö (S)
- Olle Rahm (S)
- Stig Bergman (V)
3. Till ordförande i allmänna utskottet under perioden utses:
- Kent Persson (V)
4. Till vice ordförande i allmänna utskottet under perioden utses:
- Åsa Eriksson (S)

Kopia till:
De valda
Allmänna utskottet
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 125

Sammanträdesdatum
2014-10-20

Val av socialutskottets ledamöter och ersättare
samt ordförande och vice ordförande för
mandatperioden 20 oktober 2014 intill det
sammanträde då val förrättas nästa gång
Dnr 2014.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottet är sedan 2011 ett av kommunstyrelsens utskott och ska
bestå av fem ledamöter och tre ersättare varav en ordförande och en vice
ordförande.

Yrkanden
Olle Rahm (S) yrkar Gunnar Tiger (S), Annika Hedberg Roth (S) samt
Torsten Jansson (S) som ordinarie ledamöter.
Kent Persson (V) yrkar Åke Andersson (V) samt Fredrik Johansson (V)
som ordinarie ledamöter.
Mikael Bolinder (M) yrkar Timmy Lundmark (M) som ordinarie ledamot.
Sammanträdet ajourneras.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen väljer Gunnar Tiger (S), Annika Hedberg Roth (S),
Åke Andersson (V), Fredrik Johansson (V) samt Timmy Lundmark (M)
till ordinarie ledamöter i socialutskottet.
Tove Winqvist (S) yrkar Gunnar Tiger (S) som ordförande samt Annika
Hedberg Roth (S) som vice ordförande.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.
Olle Rahm (S) yrkar Torsten Jansson (S) samt Tove Winqvist (S) som
ersättare.
Kent Persson (V) yrkar Nancy Ibarra (V) som ersättare.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-10-20

§ 125 (forts.)
Beslut
1. Till ledamöter i socialutskottet för mandatperioden 20 oktober
2014 intill det sammanträde då val förrättas nästa gång utses:
utses:
- Gunnar Tiger (S)
- Annika Hedberg Roth (S)
- Åke Andersson (V)
- Fredrik Johansson (V)
- Timmy Lundmark (M)
2. Till ersättare i socialutskottet för perioden utses:
- Torsten Jansson (S)
- Tove Winqvist (S)
- Nancy Ibarra (V)
3. Till ordförande i socialutskottet för perioden utses:
- Gunnar Tiger (S)
4. Till vice ordförande i socialutskottet för perioden utses:
- Annika Hedberg Roth (S)

Kopia till:
De valda
Socialutskottet
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 126

Sammanträdesdatum
2014-10-20

Val av barn- och utbildningsutskottets ledamöter
och ersättare samt ordförande och vice ordförande
för mandatperioden 20 oktober 2014 intill det
sammanträde då val förrättas nästa gång
Dnr 2014.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet är sedan 2011 ett av kommunstyrelsens
utskott och ska bestå av fem ledamöter och tre ersättare varav en
ordförande och en vice ordförande.

Yrkanden
Olle Rahm (S) yrkar Ulf Olofsson (S), Eva Andersson (S) samt Rickard
Gillman (S) som ordinarie ledamöter, och Kent Christensen (S) samt
Jenny Larsson Björnberg (S) som ersättare, med Ulf Olofsson (S) som
ordförande.
Kent Persson (V) yrkar Majja Neverland (V) samt Nancy Ibarra (V) som
ordinarie ledamöter och Henrik Dömstedt (V) som ersättare, med Majja
Neverland (V) som vice ordförande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.

Beslut
1. Till ledamöter i barn- och utbildningsutskottet för
mandatperioden 20 oktober 2014 intill det sammanträde då val
förrättas nästa gång utses:
- Ulf Olofsson (S)
- Eva Andersson (S)
- Rickard Gillman (S)
- Majja Neverland (V)
- Nancy Ibarra (V)
2. Till ersättare i barn- och utbildningsutskottet perioden utses:
- Kent Christensen (S)
- Jenny Larsson Björnberg (S)
- Henrik Dömstedt (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-10-20

§ 126 (forts.)
3. Till ordförande i barn- och utbildningsutskottet för perioden
utses:
- Ulf Olofsson (S)
4. Till vice ordförande i barn- och utbildningsutskottet under
aktuell period utses:
- Majja Neverland (V)

Kopia till:
De valda
Barn- och utbildningsutskottet
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 127

Sammanträdesdatum
2014-10-20

Val av kultur-, idrotts- och fritidsutskottets
ledamöter och ersättare samt ordförande och vice
ordförande för mandatperioden 20 oktober 2014
intill det sammanträde då val förrättas nästa gång
Dnr 2014.0002.911

Sammanfattning av ärendet
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet är sedan 2011 ett av
kommunstyrelsens utskott och ska bestå av tre ledamöter och tre
ersättare varav en ordförande och en vice ordförande.

Yrkanden
Olle Rahm (S) yrkar Elizabeth Pettersson samt Malin Cunvik (S) som
ordinarie ledamöter och Björn Larsson Björnberg (S) samt Lars-Erik
Karlsson (S) som ersättare, med Elizabeth Pettersson (S) som
ordförande.
Kent Persson (V) yrkar Åke Andersson (V) som ledamot och Nancy
Ibarra (V) som ersättare, med Åke Andersson (V) som vice ordförande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.

Beslut
1. Till ledamöter i kultur-, idrotts- och fritidsutskottet för
mandatperioden 20 oktober 2014 intill det sammanträde då val
förrättas nästa gång utses:
- Elizabeth Pettersson (S)
- Malin Cunvik (S)
- Åke Andersson (V)
2. Till ersättare i kultur-, idrotts- och fritidsutskottet för perioden
utses:
- Björn Larsson Björnberg (S)
- Lars-Erik Karlsson (S)
- Nancy Ibarra (V)
3. Till ordförande i kultur-, idrotts- och fritidsutskottet för perioden
utses:
- Elizabeth Pettersson (S)
4. Till vice ordförande i kultur-, idrotts- och fritidsutskottet för
perioden utses:
- Åke Andersson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-10-20

§ 127 (forts.)

Kopia till:
De valda
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Valpärmen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 128

Sammanträdesdatum
2014-10-20

Ordförandeträffar
Dnr 2014.0276.913

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ny mandatperiod finns ett behov av att de nya
ordförandena i kommunstyrelsens utskott sammanträder regelbundet
med kommunstyrelsens ordförande.

Yrkanden
Åsa Eriksson (S) yrkar att ordförandena i kommunstyrelsens utskott ska
sammanträda med kommunstyrelsens ordförande för att säkerställa
måluppfyllelse samt att sammanträdena bör ske minst 1-2 gånger i
månaden.
Gunnar Tiger (S) yrkar bifall till Erikssons förslag med tillägg att
kommunstyrelsens ordförande är sammankallande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.

Beslut
1. Ordförandena i kommunstyrelsens utskott ska sammanträda med
kommunstyrelsens ordförande för att säkerställa måluppfyllelse
samt att sammanträdena bör ske minst 1-2 gånger i månaden.
2. Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande.

Kopia till:
Allmänna utskottets ordförande
Socialutskottets ordförande
Barn- och utbildningsutskottets ordförande
Kultur-, idrotts- och fritidsutskottets ordförande
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 129

Sammanträdesdatum
2014-10-20

Meddelanden
Muntliga meddelanden:
 Sammanträdesplan för 2014.

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade muntliga meddelanden.

Kopia till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

14(14)

