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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Ingrid Hugosson (C), Ordförande 

Peter Skog Lindman (S), 1:e vice ordförande 

Camilla Ymer (S) 

Åke Carlson (C) 

Kennet Karlsson (-) 

Jerker Blomqvist (M) 

Lennart Lundahl (LBPO) 

Monika Hammarström (S) 

Kent Bergqvist (S) 

Susanne Eriksson Andersson (V) 

Margaretha Schlee (M) 

Yvonne Wilhelmsson (C) 

Bjarne Svensson (S) 

Thomas Lindberg (C) 

Marie Hammarström (S) 

Erik Ragnarsson (C) 

Christina Lindqvist (KD) 

Lars-Erik Hammarström (S) 

Kent Helgesson (-) 

Ingemar Hugosson (C) 

Björn Bodén (S) 

Susanne Karlsson (-) 

Torbjörn Gustafsson (C) 

Åke Axelsson (S) 

Sven-Olof Engstrand (C) 

Kasia Musial Lilja (S)  

Eva Palmqvist (C) tjänstgörande ersättare för Sophie Palm (C) 

Roland Cronholm (C) tjänstgörande ersättare för Patrik Davidsson (C) 

Mikaela Gross (V) tjänstgörande ersättare för Leif Hauge (V) 

Andreas Preschel (SD) tjänstgörande ersättare för Anders Ljungkvist (SD) 

Jan-Olof Fransson (M) tjänstgörande ersättare för Rolf Green (M) 

Bengt Svensson (LBPO) tjänstgörande ersättare för Roger Karlsson (LBPO) 

 

 

 

Övriga närvarande  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Tjänstemän Christer Lindberg, kommunchef 

Christoffer Mowide, kommunsekreterare 
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§ 34 Dnr 2017-000434  

Allmänhetens frågestund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Noterar informationen.      

Sammanfattning av ärendet 

Stig Karlsson ställer fråga om vad som händer med bostadsbyggandet för 

järnvägsområdet i Åseda. 

Åke Carlson (C) svarar att kommunen har upprättat en detaljplan och att 

förarbetet har inletts.  
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§ 35 Dnr 2018-000149  

Interpellation om kostnader för räddningstjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Interpellationen får ställas.  

2 Notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 16 april 2018 lämnade Margareta Schlee (M) in en interpellation till 

Kommunstyrelsens ordförande Åke Carlson (C) om kostnader för 

räddningstjänst. I interpellationen skriver Margareta bland annat: 

"Har det gjorts någon konsekvensanalys kring kostnader och nuvarande 

anställd personal? 

Påverkar uppsägningen av avtalet den anställda personalen? Hur i så fall? 

Vi vet vilka kostnader vi har idag och har drivit för att få. Vad blir 

kostnaderna om vi går med i Höglandets Räddningstjänst? 

Ska det betalas någon utträdesavgift resp. inträdesavgift till de olika 

förbunden? Omställningskostnader? 

Finns det andra kostnader i samband med detta?" 

Åke Carlson (C), Kommunstyrelsens ordförande, lämnade den 23 april ett 

interpellationssvar. I interpellationssvaret skriver Åke bland annat att 

kommunstyrelsen i dagsläget inte vet vilka ytterligare kostnader som finns i 

samband med ett eventuellt utträde ur Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

och eventuellt inträde i Höglandets räddningstjänst.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige låter interpellationen ställas.  

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige låter 

interpellationen ställas.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan notera informationen. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige noterar 

informationen.      

Beslutsunderlag 

Interpellation, 2018-04-16 

Interpellationssvar, 2018-04-23  
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Beslutet skickas till 

Margareta Schlee (M) 
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§ 36 Dnr 2018-000082  

Ändring av bolagsordning, ägardirektiv och ägaravtal 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunen ställer sig positiv till Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB:s ändring av bolagsordning, ägardirektiv samt ägaravtal.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunsassurans Syd Försäkrings AB har arbetat fram ny bolagsordning, 

ägardirektiv och ägaravtal. Tidigare har dessa tre dokument varit 

sammanfogade i ett dokument. Stämman 2017 gav bolaget i uppgift att 

uppdatera dokumentet, och i samband med detta togs beslut om att dela 

upp det i tre individuella dokument. Syftet med uppdateringen är att 

anpassa dokumenten efter ny lagstiftning. Det har även gjorts en del smärre 

redaktionella justeringar. Revideringen innebär inga förändringar i sak.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 april 2018, § 50, och 

beslutade att ställa sig positiv till kommunassurans Syd Försäkrings AB:s 

ändring av bolagsordning, ägardirektiv samt ägaravtal.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med kommunstyrelsens beslut.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 50/2018 - Ändring av bolagsordning, ägardirektiv och 

ägaravtal 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-03-20 

Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkring AB 

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkring AB 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkring AB 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Kommunassurans Syd Försäkring AB 
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§ 37 Dnr 2018-000118  

Upphävande av uppdrag om instruktioner och mall för 
redovisning av mål och åtgärdsplaner 

Kommunfullmäktiges beslut 

kommunfullmäktige upphäver uppdraget i § 77/2016 om att 

kommunledningsförvaltningen ska upprätta instruktioner och mall för 

redovisning av mål och åtgärdsplaner.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 30 augusti 2016, § 77, gett 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta instruktioner och 

mall för redovisning av mål och åtgärdsplaner.  

Bakgrunden till uppdraget var att nämndernas halvårsredovisning inte 

följde en enhetlig mall, vilket försvårade uppföljningen. Ett arbete pågår 

med framtagande av ny målstruktur för kommunen och i samband med det 

kommer tidpunkter för redovisning av målen att föreslås och mall för 

redovisning av målen att upprättas. En kvalitetsstrateg har anställts och 

arbetet har påbörjats. Det kan även påpekas att i samband med redovisning 

av målen i årsredovisningen följer samtliga nämnder en gemensam mall.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 april 2018, § 51, och föreslår 

kommunfullmäktige att upphäva uppdraget i § 77/2016.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyreslen § 51/2018 - Upphävande av uppdrag om instruktioner 

och mall för redovisning av mål och åtgärdsplaner 

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2018-03-21 

Kommunfullmäktige § 77/2016 - Uppföljning av mål för god ekonomisk 

hushållning 

Beslutet skickas till 

Ekonomichefen 
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§ 38 Dnr 2018-000020  

Granskningsrapport för intern kontroll 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna rapporteringen av 2017 års internkontrollarbete.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 25 november 2014, § 134, fastställt regler för 

intern kontroll. Av reglerna framgår att nämnderna och de kommunala 

bolagen årligen ska rapportera resultatet av uppföljningen av den interna 

kontrollen till kommunstyrelsen i en granskningsrapport. Av reglerna 

framgår också att kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 

nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens system för 

intern kontroll och att den samlade utvärderingen ska överlämnas till 

kommunfullmäktige och revisorerna samtidigt som årsredovisningen 

överlämnas. På grund av brister i introduktion av nya medarbetare har 

samtliga nämnder inte kunnat behandla sina internkontrollrapporter enligt 

beslutad tidplan.   

Samtliga nämnder och bolag har nu överlämnat en granskningsrapport 

avseende 2017 års internkontrollarbete. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inom de granskade områdena 

inte har förekommit några oegentligheter. Resultatet har i många fall blivit 

förbättrade rutiner och arbetssätt samt identifiering av 

förbättringsområden.  Arbetet fortsätter med nya och gamla 

granskningsområden under 2018.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 april 2018, § 49, och föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av 2017 års 

internkontrollarbete.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 49/2018 - Granskningsrapport för intern kontroll 2017 

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2018-03-21 
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Granskningsrapport för kommunstyrelsens internkontroll 2017 

Kommunstyrelsen, § 31, 2018 

Granskningsrapport för socialnämndens internkontroll 2017, 2018-02-13 

Socialnämnden, § 28, 2018 

Granskningsrapport för Uppcom AB:s interna kontroll 2017, 2018-01-24 

UppCom AB, § 46, 2017 

Granskningsrapport för lönenämndens interna kontroll 2017, 2017-12-31 

Lönesamverkan HUL, § 2, 2018 

Granskningsrapport för AB Uppvidingehus interna kontroll 2017, 2017-12-

11 

Uppvidingehus AB, § 71, 2017 

Granskningsrapport för barn- och utbildningsnämndens interna kontroll 

2017, 2017-12-05 

Barn- och utbildningsnämnden, § 122, 2017 

Granskningsrapport för miljö- och byggnadsnämndens interna kontroll 

2017 

Miljö- och byggnadsnämnden, § 156, 2017 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 

Revisorerna 
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§ 39 Dnr 2018-000128  

Redovisning av ej verkställda beslut, obesvarade 
medborgarförslag och obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Motionen om lokalt arbete med den globala utvecklingsagendan, 

Agendan 2030, läggs till nästa redovisning av ej verkställda beslut. 

2 Notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2017, § 26, att 

kommunstyrelsen ska redovisa ej verkställda beslut i samband med 

redovisningen av obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag. 

Kommunkansliet har sammanställt de ej verkställda beslut som funnits 

sedan år 2016 samt obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag. 

Enligt kommunallagen ska medborgarförslag och motioner beredas så att 

de kan beslutas om inom ett år från att de väcktes i fullmäktige. Om ärendet 

inte beretts inom den tiden ska detta anmälas till fullmäktige. I 

förteckningen finns ett medborgarförslag som inte besvarats inom det år 

som anges i kommunallagen. Ingen motion överskrider den gräns på ett år 

som fastställs i kommunallagen (5 kap. 35 §).   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 april 2018, § 60, och 

beslutade föreslå kommunfullmäktige att notera informationen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kasia Musial Lilja (S) yrkar att motionen om lokalt arbete med den globala 

utvecklingsagendan, Agendan 2030, läggs till i redovisningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Kasia Musial Liljas (S) yrkande.   

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med Kasia Musial Liljas (S) yrkande.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 60/2018 - Redovisning av ej verkställda beslut, 

obesvarade medborgarförslag och obesvarade motioner 
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Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-03-29 

Förteckning, 2018-03-29 
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§ 40 Dnr 2018-000126  

Förberedelser och anpassning vid införandet av 
dataskyddsförordningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Uppdra åt nämnder och bolag att genomföra processen för anpassning 

till ny lagstiftning/GDPR. 

2 Ge Kommunstyrelsen det övergripande koncernansvaret. 

3 Respektive nämnd/bolag finansierar sina egna kostnader inom befintliga 

budgetramar.  

Sammanfattning av ärendet 

I maj 2018 börjar ny EU-lagstiftning gällande behandling av 

personuppgifter gälla i Sverige. Uppvidinge kommun behöver anpassa sig 

till den nya lagstiftningen. Regionen har i en gemensam upphandling 

godkänt företaget Combitech, som också Uppvidinge kommun bestämt sig 

för att använda i processledningen.  

Arbetet med införandet av GDPR kommer också att följa det av Fullmäktige 

antagna dokumentet ”Policy för informationssäkerhet”. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 april 2018, § 58, och föreslog 

kommunfullmäktige att:  

1 Uppdra åt nämnder och bolag att genomföra processen för anpassning 

till ny lagstiftning/GDPR. 

2 Ge Kommunstyrelsen det övergripande koncernansvaret. 

3 Respektive nämnd/bolag finansierar sina egna kostnader inom befintliga 

budgetramar.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 58/2018 - Förberedelser och anpassning vid införandet 

av dataskyddsförordningen 

Tjänsteskrivelse av kommunchef, 2018-03-21 
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Beslutet skickas till 

Kommunchefen 

Samtliga nämnder 

Uppcom AB 

Uppvidingehus AB 

HUL  

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr 2017-000338  

Svar på motion om kvaliteten på beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anse motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Mikaela Gross (V) lämnade den 18 september 2017 in en motion om 

beslutsunderlaget för kommunfullmäktiges sammanträden.  

Mikaela föreslår i motionen att: 

”kommunfullmäktiges ledamöter ska ha tillgång till fullt underlag och 

information, som inte filtreras och sönderplockas i smådelar, och därmed 

inte bli tvungna att fatta sina beslut på ofullständigt och halvdant underlag. 

det vid varje kommunfullmäktigesammanträde redovisas från 

förvaltningen hur och när fattade beslut har verkställts och hur man tänker 

jobbar vidare med beslutsunderlaget i framtiden”. 

Svar på motionen 

Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att besluten i 

kommunfullmäktige ska grundas på ett tillförlitligt och väl genomarbetat 

underlag.  

I kommunallagen anges grunderna för den beredning som ska gälla inför 

kommunfullmäktiges beslut. Där anges bland annat att alla beslut som 

kommunfullmäktige fattar ska beredas av kommunstyrelsen (det finns dock 

undantag till den regeln). Det är den regel som kallas ”beredningstvånget”.  

Hur beredningen av ärenden ska gå till i nämnder och styrelsen regleras i 

styrdokumentet ”Arbetsordning för styrelser och nämnder”. I 

styrdokumentet anger kommunfullmäktige att ordförande för respektive 

styrelse/nämnd ansvarar för att ärenden är beredda.   

Redovisningen av ej verkställda beslut sker sedan i oktober 2017 två gånger 

om året. Två gånger om året bedöms utgöra en god grund för 

kommunfullmäktige att följa upp huruvida besluten verkställts eller inte. 

I kommunallagens 5 kap. 50 § finns bestämmelser om återremiss. Där anges 

att om en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter begär det ska 

ärendet återremitteras/bordläggas. Det innebär att det finns möjlighet att 

begära att ärendet återremitteras om underlaget inte är tillfredsställande. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 april 2018, § 61, och 

beslutade föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 61/2018 - Svar på motion om kvaliteten på 

beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-03-20 

Kommunstyrelsen § 194/2017 - Uppdrag om motion om kvaliteten på 

beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 86/2017 - Anmälan om motion om kvaliteten på 

beslutsunderlag 

Motion, 2017-09-18  

Beslutet skickas till 

Mikaela Gross (V) 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42 Dnr 2018-000130  

Anmälan av medborgarförslag om mer torgyta i Åseda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.   

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare lämnade den 26 mars 2018 in ett medborgarförslag om mer 

torgyta i Åseda genom att flytta pyramiden vid ”Sillakröken” (korsningen 

Storgatan/ Olofsgatan) till parken vid kyrkan i Åseda. 

Bestämmelserna om medborgarförslag finns i kommunfullmäktiges 

arbetsordning.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige överlämnar 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2018-03-26      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 Dnr 2018-000142  

Anmälan av medborgarförslag om belysning på 
promenadslingan runt Lenhovdasjön 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.  

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare lämnade den 3 april 2018 in ett medborgarförslag om 

belysning på promenadslingan runt Lenhovdasjön. 

Bestämmelserna om medborgarförslag finns i kommunfullmäktiges 

arbetsordning.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige överlämnar 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2018-04-03      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44 Dnr 2018-000146  

Anmälan av motion om att införa fastighetsnära 
insamlingssystem 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.    

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Davidsson (C) lämnade, den 13 april 2018, in en motion om 

fastighetsnära insamlingssystem. I motionen föreslår Patrik: 

Att ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att 

införa ett fastighetsnära insamlingssystem.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige överlämnar 

motionen till kommunstyrelsen för beredning.      

Beslutsunderlag 

Motionen, 2018-04-13      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45 Dnr 2018-000085  

Avsägelse av uppdrag som ledamot i fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Ärendet får behandlas. 

2 Entlediga Börje Melin från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

3 Hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid beslutsexpedieringen av kommunfullmäktiges beslut § 30 från 2018-03-

27 förekom skrivfel i protokollet. Felskrivningen gör kommunfullmäktiges 

beslut ogiltigt i den delen som gäller entledigande från kommunfullmäktige 

och beslutet måste således tas om. 

Besluten som kommunfullmäktige redan fattat i samma ärende om 

entledigande från socialnämnden och valnämnden är giltiga och behöver 

därför inte tas om.  

Det fullmäktige har att fatta beslut om är alltså att entlediga Börje Melin 

(SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och hemställa hos 

länsstyrelsen om en ny sammanräkning.  

Eftersom ärendet inte ursprungligen fanns med i kungörelsen till 

kommunfullmäktige måste också kommunfullmäktige vara eniga i att 

ärendet får behandlas på sammanträdet.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet får behandlas.  

Ordförande finner genom acklamation att ärendet får behandlas. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Börje Melin från 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och hemställa hos 

länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat 

entlediga Börje Melin från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning.      

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 30/2018 – Avsägelse från uppdraget som ledamot i 

fullmäktige      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Börje Melin 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46 Dnr 2018-000161  

Avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Ärendet får behandlas. 

2 Entlediga Monika Hammarström från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Monika Hammarström (S) lämnade den 19 april 2018 in en avsägelse från 

uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.   

Eftersom ärendet inte ursprungligen fanns med i kungörelsen till 

kommunfullmäktige måste också kommunfullmäktige vara eniga i att 

ärendet får behandlas på sammanträdet.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet får behandlas.  

Ordförande finner genom acklamation att ärendet får behandlas. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Monika 

Hammarström (S) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige entledigar 

Monika Hammarström (S) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2018-04-19      

Beslutet skickas till 

Monika Hammarström (S) 

Kommunstyrelsen 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 Dnr 2018-000163  

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen efter Monika Hammarström (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Ärendet får behandlas. 

2 Välja Niklas Jonsson (S) som ledamot i kommunstyrelsen efter Monika 

Hammarström (S)   

Sammanfattning av ärendet 

Monika Hammarström (S) lämnade den 19 april 2018 in en avsägelse från 

uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige ska välja ny ledamot i kommunstyrelsen efter Monika 

Hammarström (S). 

Eftersom ärendet inte ursprungligen fanns med i kungörelsen till 

kommunfullmäktige måste också kommunfullmäktige vara eniga i att 

ärendet får behandlas på sammanträdet.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Ymer (S) yrkar att kommunfullmäktige väljer Niklas Jonsson (S) 

som ledamot i kommunstyrelsen efter Monika Hammarström (S).    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet får behandlas.  

Ordförande finner genom acklamation att ärendet får behandlas. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Camilla Ymers (S) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med Camilla Ymers (S) yrkande.      

Beslutet skickas till 

Niklas Jonsson (S) 

Kommunstyrelsen 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr 2018-000164  

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Ärendet får behandlas. 

2 Välja Monika Hammarström (S) som ersättare i kommunstyrelsen efter 

Niklas Jonsson (S ).  

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Jonsson (S) valdes den 24 april 2018 som ledamot i kommunstyrelsen 

efter Monika Hammarström (S) och är därför inte längre valbar som 

ersättare i kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige ska välja ny ersättare i kommunstyrelsen efter Niklas 

Jonsson (S). 

Eftersom ärendet inte ursprungligen fanns med i kungörelsen till 

kommunfullmäktige måste också kommunfullmäktige vara eniga i att 

ärendet får behandlas på sammanträdet.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Ymer (S) yrkar att kommunfullmäktige väljer Monika 

Hammarström (S) som ersättare i kommunstyrelsen efter Niklas Jonsson 

(S).  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet får behandlas.  

Ordförande finner genom acklamation att ärendet får behandlas. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Camilla Ymers (S) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med Camilla Ymers (S) yrkande.      

Beslutet skickas till 

Monika Hammarström (S) 

Kommunstyrelsen 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr 2018-000063  

Meddelande till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Notera informationen.      

Sammanfattning av ärendet 

Nedan följer en förteckning över meddelande till kommunstyrelsen. 

Samtliga meddelande finns tillgängliga på kommunkansliet. 

1. Granskning av socialnämndens ekonomiska styrning 

2. Granskning av årsredovisningen 2017     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan notera informationen. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige noterar 

informationen.      

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelande, 2018-04-10      

  


