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Kungörelse
Timrå 2018-11-15

Jan-Christer Jonsson (S)
Ordförande

Annica Sjödin
Kommunsekreterare

Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 15 november 2018 betygar i tjänsten:

Annica Sjödin
Kommunsekreterare
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Kommunfullmäktige

2018-11-26

§ 178

Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på
kommunens officiella anslagstavla samt genom annonsering i på orten utkommande dagliga
tidningar.
Företas upprop enligt bifogad uppropslista och antecknas på denna de fullmäktigeledamöter,
vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare.
Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till fullmäktiges ledamöter fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Anteckning av närvarande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Uppropslistan biläggs protokollet.
____
Ärendet
Företas upprop enligt bifogad uppropslista och antecknas de kommunfullmäktigeledamöter,
vilka är närvarande och även tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 180

Val av justerare tillika valkontrollanter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll tillika valkontrollanter utse PerArne Olsson (S), Niklas Edén (C) och Marianne Larsson (SD). Justeringen sker på kommunledningskontoret måndag den 3 december 2018 kl 16.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-11-26

§ 181

Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa ärendelistan.
____
Ärendet
Fastställande av ärendelistan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 182

Årsbudget 2019 med plan för 2020-2021 för Timrå kommuns revisorer
Dnr KS/2018:253

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Avslå revisionens begäran om utökad budgetram med 50 000 kr, totalt 1200 tkr för år
2019.
2. Fastställa budgetramen för revisionen till 1 mkr för år 2019.
____
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Håkan Svensson (M), Zofia Henriksson (M),
Markus Sjöström (M), Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Persson (T), David Forslund (T), Ulf Lindholm (SD), Barry Cotz (SD), Fredrik Bernblom (SD), Jonathan Lundin
(SD), Mikael Sjöberg (SD), Marianne Larsson (SD), Björn Hellquist (L), Chatrine Nordlund
(L), Niklas Edén (C), Anita Hellstrand (C), Ida Lindström (C), Henrik Sendelbach (KD) till
förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Timrå kommuns revisorer har i skrivelse till kommunfullmäktiges presidium, daterad den 3
september 2014, översänt budget för 2015 samt plan för ekonomin 2016-2017.
Revisorerna äskar om en utökning av budgetram med 50 tkr vilket innebär ett anslag på totalt
1200 tkr för år 2019.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidium beslutar, den 14 september 2018, föreslå kommunfullmäktige
besluta att bevilja revisionen ett utökat anslag för år 2019 med 50 tkr, totalt 1200 tkr.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Stefan Dalin (S) föreslår att avslå revisionens äskande om utökad budgetram med
50 000 kronor för 2019 och föreslår en sänkning av budgetram till 1 mkr för 2019.
Tony Andersson (M), Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till revisionens äskande om utökning av budgetram med 50 000 kronor, totalt 1200 tkr för 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar bifalla Stefan Dalins (S) förslag att avslå revisionens äskande om utökad budgetram
med 50 000 kronor, totalt 1200 tkr och en sänkning av budgetram till 1 mkr för 2019.
Votering begärs och genomförs via app
Ordföranden föreslår följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller Stefan
Dalins (S) förslag röstar Ja och den som bifaller Tony Anderssons (M) m fl förslag röstar Nej.
Vid omröstningen avges 21 Ja-röster och 20 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att
kommunfullmäktige beslutar bifalla Stefan Dalins (S) förslag att avslå revisionens äskande om
utökad budgetram med 50 000 kronor, totalt 1200 tkr för 2019 och en sänkning av budgetram
till 1 mkr för 2019.
Beslutsunderlag
Revisionens äskande
Minnesanteckningar presidiet
Protokollsutdrag till
Revisionen
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 183

Verksamhetsplan och budget 2019-2021
Dnr KS/2018:317

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Fastställa verksamhetsplan och budget för år 2019-2021 enligt bifogade handlingar
2. Fastställa mål och styrtal på kommunövergripande nivå för bedömning av god ekonomisk hushållning. Styrtalet för eget kapital fastställs till att egna kapitalet ej får underskrida plus 150 mnkr och att soliditeten ej får underskrida plus 25 procent.
3. Uppdra åt nämnder och styrelser att, utifrån övergripande mål, vid behov komplettera
eller specificera mål och styrtal på förvaltningsnivå i syfte att tydliggöra styrmodellen i
hela organisationen
4. Bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt.
5. Fastställa resultat-, kassaflödes-, balans- och investeringsbudget för år 2019
6. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 2019 totalt
0,3 mnkr vars användning kommunstyrelsen bemyndigas besluta om
7. Fastställa nettokostnads- och investeringsbudget per nämnd och styrelse. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna till följd av
nämndernas fördelning av allmän effektivisering till respektive verksamhet samt fördelningen av stöd- och ledningsverksamheternas kostnader när budgeten ska registreras i ekonomisystemet
8. Att till ekonomichefen delegera att, upptill 10 prisbasbelopp, under året omvandla
drift- till investeringsmedel och vice versa om det behövs för att följa redovisningsregler
9. Kommunstyrelsen medges uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån som förfaller till betalning under året
10. Uppdra till kommunstyrelsen att se över tidsplaneringen för budgetprocessen, samt
tydliggöra arbetssättet så att nämnderna tidigare är en del i utformningen av verksamhetsplanen och budget och att tydliga analyser och uppföljning ligger som grund för
de avvägningar som behöver göras. Förslaget redovisas till kommunstyrelsen senast i
mars 2019 och ligger som grund för kommande budgetanvisningar
11. Uppdra till kommunstyrelsen att påbörja en strategisk planering för att skapa beredskap och förmåga att ; möta framtida behov av verksamhetslokaler som exempelvis
förskolor, skolor, äldreboenden samt förverkliga kommunens vision. En utgångspunkt
för detta ska vara dokumenten ”Ekonomisk långtidsprognos till åren 2025 och 2035”
och ”Översiktsplanen 2035”. En första lägesrapport redovisas till kommunstyrelsen i
juni 2019.
12. Uppdra till kommunstyrelsen att, med stöd från övriga nämnder, utvärdera Barn- och
ungdomsberedningen, Miljö- och klimatberedningen, Tillgänglighetsrådet samt Kommunala pensionärsrådet. Redovisas till kommunstyrelsen i april 2019.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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13. Uppdra till Socialnämnden att fortsätta arbetet med att ta fram en projektplan för föräldrastöd med bred förankring, fastställa den och påbörja arbetet. Redovisas till kommunstyrelsen i juni 2019.
14. Uppdra till Kultur- och tekniknämnden att i samband med nybyggnationer pröva användandet av energismarta, hållbara lösningar
15. Uppdra till kommunstyrelsen att, med hjälp av Kultur- och tekniknämnden, undersöka
alla möjligheter till extern finansiering kring restaurering av Y:et samt insatserna på
Lögdö bruk. Redovisas till kommunstyrelsen i februari 2019.
16. Uppdra till kommunstyrelsen att, med hjälp från Kultur- och tekniknämnden utreda
möjligheterna att starta ett sk Sportotek i kommunen. Redovisas till kommunstyrelsen
i april 2019.
17. Uppdra till kommunstyrelsen att, med hjälp av Socialnämnden, pröva möjligheten att
skapa ett IOP kring Äldres ensamhet. Redovisas till kommunstyrelsen i augusti 2019.
18. Uppdra till Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som ett verktyg för omvandling av tjänster från deltid till heltid. En första lägesrapport redovisas till kommunstyrelsen i juni 2019.
19. Uppdra till kommunstyrelsen att, tillsammans med Kultur- och tekniknämnden och
Timråbo, utreda möjligheten att samordna Kultur- och Tekniknämndens och Timråbo
AB:s fastighetsförvaltningar. Redovisas till kommunstyrelsen i juni 2019.
____
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Håkan Svensson (M), Zofia Henriksson (M),
Markus Sjöström (M), Niklas Edén (C) Ida Lindstrand (C), Anita Hellstrand (C), Henrik Sendelbach (KD), Björn Hellquist (L), Chatrine Nordlund (L), till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Kommunstyrelsens budgetberedning har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget
2019– 2021. Förutsättningarna och styrningen från kommunfullmäktige har bestått av kommunens vision, strategier och mål för god ekonomisk hushållning.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Stefan Dalin (S), Maritza Villanueva Contreras (V), Anna-Lena Fjellström (S), Pirjo Jonsson
(S), Per-Arne Frisk (S) föreslår bifall till socialdemokraterna och vänsterpartiets budgetförslag.
Tony Andersson (M), Henrik Sendelbach (KD), Björn Hellquist (L) och Niklas Edén (C) föreslår bifall till moderaterna, centerpartiet och kristdemokraternas budgetförslag.
Ulf Lindholm (SD) och Jonathan Lundin (SD) föreslår bifall till sverigedemokraternas budgetförslag.
Beslutsgång
Ordföranden utser socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag till huvudförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer därefter sverigedemokraterna och moderaterna, centerpartiet och kristdemokraternas budgetförslag mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar
att utse moderaterna, centerpartiet och kristdemokraternas budgetförslag som motförslag till
socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag.
Ordföranden ställer slutligen socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag
och moderaterna, centerpartiet och kristdemokraternas budgetförslag mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla socialdemokraterna och vänsterpartiets
budgetförslag.
Beslutsunderlag
Budget – och verksamhetsplan för år 2019-2021
MBL förhandlat 2018-11-05
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Styrelser / nämnder
Revisionen
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 184

Avtal om samverkan med gemensam nämnd Överförmyndarnämnden Mitt
Dnr KS/2018:175

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Godkänna avtalet om samverkan i gemensam nämnd, Överförmyndarnämnden Mitt.
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.
3. Beslutet gäller om likalydande beslut fattas av Ånge, Nordanstigs och Sundsvalls
kommuner som vinner laga kraft innan utgången av 2018.
Ärendet
Befintligt samverkansavtal för Överförmyndarnämnden Mitt har hävts och går ut sista december 2018. Nytt förslag till avtal har tagits fram. Kommunfullmäktige ska besluta att godkänna avtalet och uppdra till kommunchefen och kommunalrådet att underteckna det. Eftersom avtalet berör fyra kommuner måste likalydande beslut fattas även där för att avtalet ska
träda i kraft.
Ärendets tidigare behandling
KS/2017:302 - Uppsägning av avtal om samverkan i gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten Sundsvalls, Ånge, Nordanstig och Timrå kommuner, § 291 KF 2017-11-07.
Beslutsunderlag
Avtal om samverkan i gemensam nämnd
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden Mitt
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 185

Riktlinjer för markanvisningar för exploatering i Timrå kommun
Dnr KS/2018:364

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Godkänna förslag till riktlinjer för markanvisning i Timrå Kommun.
____
Ärendet
Timrå Kommun saknar riktlinjer för kommunala markanvisningar vilket krävs för tecknandet
av markanvisningsavtal enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.
Riktlinjer för markanvisning avser markanvisningar på kommunal mark för både bostäder och
näringslivsetableringar, d.v.s. all exploateringar på kommunal mark där ny eller ändrad detaljplan krävs, oberoende av ändamål, och där kommunen önskar teckna ett markanvisningsavtal
med en exploatör. Riktlinjerna ingår som del i uppdraget att ta fram policy för fördelning och
försäljning av kommunal mark för bostäder från år 2017.
Beslutsunderlag
- Riktlinjer för markanvisningar i Timrå Kommun
- Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kultur- och teknikförvaltningen
Näringslivskontoret
Miljö- och byggkontoret
Kommunledningskontoret
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 186

Antagande av detaljplan för bioraffinaderi
Dnr KS/2017:129

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Anta detaljplan för bioraffinaderi vid Östrands massabruk.
____
Ärendet
Kommunstyrelsen beviljade SCA ett positivt planbesked 2017-05-02 för att pröva möjligheterna att
planlägga för ett bioraffinaderi i anslutning till det befintliga massabruket vid Östrand.
Planprocessen har hanterats med ett utökat förfarande då detaljplanen bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan. Ett samråd med Länsstyrelsen om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen
skedde 2017-12-19. Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats att för detaljplanen hantera frågor
om robusthet, risk och säkerhet, förorenad mark- och vattenområden och risken för skred.
Ett samråd av detaljplanen skedde under perioden 26 februari- 23 april 2018. Under samrådet inkom
det synpunkter på framförallt geoteknik och risker som föranledde till kompletteringar av planhandlingen.
Under perioden 19 september- 19 oktober 2018 har planförslaget varit föremål för granskning. Under
granskningen har det återigen inkommit synpunkter på planförslaget som föranlett mindre justeringar
av planförslaget.
Efter samråd och granskning kvarstår fortfarande synpunkter från privatpersoner och Länsstyrelsen.
Ett geotekniskt PM som verifierar de antaganden som gjorts kopplat till de markstabiliserande åtgärder
som krävs ska färdigställas innan detaljplanen kan beslutas för antagande.
Ärendets tidigare behandling
Planbesked beslutades 2017-05 § 139.
Beslutsunderlag
Planbeskrivning med MKB
Plankarta
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Miljö och byggkontoret
SCA Energy AB
Exp

/

2018

Justerandes sign
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§ 187

Reglemente för revisionen
Dnr KS/2018:367

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
Godkänna revidering av reglemente för revisionen.
____
Ärendet
Timrå kommuns revisorer föreslår, den 11 september 2018, att kommunfullmäktige reviderar
reglemente för revisionen. Revideringen avser § 18 i reglementet.
Beslutsunderlag
Revisionens skrivelse
Protokollsutdrag till
Författningssamlingen
Revisionen
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 188

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl 18.25-18.55 för genomförande av val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 189

Val av revisorer för tiden 2019-01-01--2022-12-31
Dnr KS/2018:379

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag:
För tiden 2019-01-01—2022-12-31 utse följande revisorer:
Kenneth Norberg (S)
Inger Nyhman (S)
Sören Nordqvist (S)
Rolf Grafström (V)
Tord Norberg (SD)
Conny Edelryd (T)
Sten Ekström (opol)

Protokollsutdrag till
Samtliga valda
Matrikeln
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 190

Val av ordförande och vice ordförande bland valda revisorer för
tiden 2019-01-01--2022-12-31
Dnr KS/2018:379

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag:
För åren 2019-01-01—2022-12-31 utse Sten Ekström (opol) till ordförande och Kenneth
Norberg (S) till vice ordförande i revisionen.
____
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Ulf Lindholm (SD) föreslår Tord Norberg (SD) till ordförande i revisionen.
Gunnar Grönberg (S) föreslår Sten Ekström (opol) till ordförande i revisionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att utse Sten Ekström (opol) till ordförande i revisionen.
Sluten omröstning begärs och genomförs
Vid sluten omröstning avges 29 röster på Sten Ekström (opol) och 12 röster på Tord Norberg
(SD). Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att utse Sten Ekström
(opol) till revisionens ordförande.
Ordföranden ställer därefter Kenneth Norberg (S) som vice ordförande i revisionen under
proposition avslag - bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att utse Kenneth
Norberg (S) som vice ordförande i revisionen.
Protokollsutdrag till
Samtliga valda
Matrikeln
Exp

/

2018

Justerandes sign
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§ 191

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för tiden 201901-01--2022-12-31
Dnr KS/2018:379

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag:
För åren 2019-01-01--2022-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen:
Ledamöter
Stefan Dalin (S)
Mari Eliasson (S)
Bengt Nilsson (S)
Johanna Bergsten (S)
Anna-Lena Fjällström (S)
Stig Svedin (V)
Björn Hellquist (L)
Robert Thunfors (T)
Ulf Lindholm (SD)
Tony Andersson (M)
Niklas Edén (C)

Ersättare
Johan Engström Lockner (S)
Björn Könberg (S)
Annika Söderberg (S)
Lars Kempe (S)
Lisbeth Eklund (S)
Maritza Villanueva Contreras (V)
Gun Stefansson (L)
Patrik Eriksson (T)
Fredrik Bernblom (SD)
Henrik Sendelbach (KD)
Oskar Andersson (M)

Protokollsutdrag till
Samtliga valda
Matrikeln
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

§ 192

Val av ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2019-01-01--202212-31
Dnr KS/2018:379

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag:
För tiden 2019-01-01--2022-12-31 utse Stefan Dalin (S) till ordförande i kommunstyrelsen.
Protokollsutdrag till
Samtliga valda
Matrikeln
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

§ 193

Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2019-0101--2022-12-31
Dnr KS/2018:379

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag:
För tiden 2019-01-01—2022-12-31 utse Mari Eliasson (S) till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
________
Protokollsutdrag till
Samtliga valda
Matrikeln
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

§ 194

Val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2019-0101--2022-12-31
Dnr KS/2018:379

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag:
För tiden 2019-01-01—2022-12-31 utse Tony Andersson (M) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
____
Mot beslutet reserveras sig Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monika Persson (T), David
Forslund (T), Ulf Lindholm (SD), Barry Cotz (SD), Fredrik Bernblom (SD), Jonathan Lundin
(SD), Mikael Sjöberg (SD), Marianne Larsson (SD), Björn Hellquist (L) och Chatrine Nordlund (L) till förmån för eget förslag.
____
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Lotta Borg (T), Chatrine Nordlund (L) och Jonathan Lundin (SD), föreslår Robert Thunfors
(T) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Gunnar Grönberg (S), Stefan Dalin (S), Maritza Villanueva Contreras (V), Heidi Jacobsen (V),
Niklas Edén (C), Henrik Sendelbach (KD), föreslår Tony Andersson (M) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att utse Tony Andersson (M) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Sluten omröstning begärs och genomförs
Vid sluten omröstning avges 28 röster på Tony Andersson (M), 12 röster på Robert Thunfors (T)
och 1 avstod. Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att utse Tony Andersson (M) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Protokollsutdrag till
Samtliga valda
Matrikeln
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-26

Kommunfullmäktige

§ 195

Val av ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
För tiden 2019-01-01—2022-12-31
Dnr KS/2018:379

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
För tiden 2019-01-01—2022-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden:
Ledamot

Karina Nordgren (S)

Ulf Lindholm (SD)
Bengt Nilsson (S)
Zofia Henriksson (M)
Annika Söderberg (S)
Peder Norrgård (T)
Jim Karlsson (S)
Jeanette Nordin (S)
David Wallin (L)
Björn Ter Bruggen (C)
Lena Dahlin Klaar (V)

Ersättare
Roger Westin (S)

Mikael Sjöberg (SD)

Robert Kalcik (S)
Markus Kulin (M)
Lena Hallin (S)
Monica Åberg (T)
Alf Söderlund (S)
Marie Bergman (S)
Gunilla Ojala (L)
Sven-Olof Selander (C)
Svante Sörmark (V)

____
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Robert Thunfors (T) yrkar att ledamöterna ska tillsättas enligt lagen om proportionellt valsätt
och att ersättarna ska tillsättas enligt lagen om proportionellt valsätt.
Ordföranden ställer valberedningens förslag att utse ledamöter och ersättare med majoritetsval och Robert Thunfors (T) förslag att utse ledamöter och ersättare enligt lagen om proportionellt valsätt mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att utse ledamöter och ersättare med majoritetsval.
Votering begärs och genomförs via app
Ordföranden föreslår följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår Robert
Thunfors (T) förslag att utse ledamöter och ersättare enligt lagen om proportionellt valsätt
röstar Ja och den som bifaller röstar Nej. Vid omröstning avges 29 Ja-röster och 12 Nejröster. Kommunfullmäktige beslutar därmed att ledamöterna ska tillsättas enligt lagen om
proportionellt valsätt och att ersättarna ska tillsättas enligt lagen om proportionellt valsätt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24

25

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-26

Kommunfullmäktige

Ordföranden föreslår följande beslutsgång: Först ska kommunfullmäktige välja vilka ledamöter som ska
tillsättas i miljö- och byggnadsnämnden. Därefter ska kommunfullmäktige välja vilka ersättare som ska
tillsättas i miljö- och byggnadsnämnden.
Ordföranden informerar om hanteringen av valsedlarna och hur valen kommer att gå till.
Kommunsekreteraren genomför upprop av kommunfullmäktiges tjänstgörande ledamöter som en efter
en avlägger röst avseende val av ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden.
Sammanträdet ajourneras mellan kl 20.10-20.40 för sammanräkning av röster.
Sammanräkningen av avgivna röster för valet av ledamöter till miljö- och byggnadsnämnden görs av
ordföranden tillsammans med valkontrollanterna och antalet röster fastställs till 41 st. Samtliga valsedlar
förklaras giltiga. Valsedlarna fördelar sig på valsedelsgrupper enligt följande:
Grupp S V 21 röster, Oppositionen 12 röster och Alliansen M, C och KD 8 röster.
*) Den 9:e ordinarie ledamoten tillsätts genom lottning mellan David Wallin (L) och Björn ter Bruggen
(C).
Lottningen genomförs enligt följande:
Valkontrollanterna fastställer att valurnan är tom och visar detta för kommunfullmäktige.
Under översyn av valkontrollanterna skriver ordföranden upp namnen på de två kandidaterna på varsin
blank valsedel och placerar dessa i valurnan.
Kommunsekreteraren drar en av valsedlarna i urnan och överräcker den till ordföranden.
Ordföranden läser upp namnet på valsedeln vilket står David Wallin (L), som också blir den 9:e ordinarie ledamoten i miljö- och byggnadsnämnden. 10:e ledamoten tillsätts med Björn Ter Bruggen (C).
Ordföranden redovisar resultatet gällande ledamöterna i miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med
jämförelsetalen:
Plats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jämförelsetal
21
12
21/2=10,5
8
21/3=7
12/2=6
21/4=5,25
21/5=4,2
12/3=4
8/2=4
21/6=3,5

Valsedelsgrupp
Grupp S V
Oppositionen
Grupp S V
Alliansen M,C och KD
Grupp S V
Oppositionen
Grupp S V
Grupp S V
Oppositionen *)
Alliansen M,C och KD *)
Grupp S V

Ledamot

Karina Nordgren (S)
Ulf Lindholm (SD)
Bengt Nilsson (S)
Zofia Henriksson (M)
Annika Söderberg (S)
Peder Norrgård (T)
Jim Karlsson (S)
Jeanette Nordin (S)
David Wallin (L)
Björn Ter Bruggen (C)
Lena Dahlin Klaar (V)

Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att välja de föreslagna ledamöterna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-26

Kommunfullmäktige

Ordföranden förbereder kommunfullmäktiges ledamöter för utseende av ersättare enligt lagen
om proportionellt valsätt.
Kommunsekreteraren genomför upprop av kommunfullmäktiges tjänstgörande ledamöter
som en efter en avlägger röst avseende val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Sammanträdet ajourneras mellan kl 20.55-21.15 för sammanräkning av röster.
Sammanräkningen av avgivna röster för valet av ersättare till miljö- och byggnadsnämnden
görs av ordföranden tillsammans med valkontrollanterna och antalet röster fastställs till 41 st.
Samtliga valsedlar förklaras giltiga. Valsedlarna fördelar sig på valsedelsgrupper enligt följande:
Grupp S V 21 röster, Oppositionen 12 röster och Alliansen M, C och KD 8 röster.
*) Den 9:e ersättaren tillsätts genom lottning mellan Gunilla Ojala (L) och Sven-Olof Selander
(C).
Lottningen genomförs enligt följande:
Valförrättarna fastställer att valurnan är tom och visar detta för kommunfullmäktige.
Under översyn av valkontrollanterna skriver ordföranden upp namnen på de två kandidaterna
på varsin blank valsedel och placerar dessa i valurnan.
Kommunsekreteraren drar en av valsedlarna i urnan och överräcker den till ordföranden.
Ordföranden läser upp namnet på valsedeln vilket står Gunilla Ojala (L), som också blir den
9:e ersättaren i miljö- och byggnadsnämnden. 10:e ledamoten tillsätts med Sven-Olof Selander
(C).
Ordföranden redovisar resultatet gällande ersättare i miljö- och byggnadsnämnden i enlighet
med jämförelsetalen:
Plats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jämförelsetal
21
12
21/2=10,5
8
21/3=7
12/2=6
21/4=5,25
21/5=4,2
12/3=4
8/2=4
21/6=3,5

Valsedelsgrupp
Grupp S V
Oppositionen
Grupp S V
Alliansen M,C och KD
Grupp S V
Oppositionen
Grupp S V
Grupp S V
Oppositionen *)
Alliansen M,C och KD *)
Grupp S V

Ersättare
Roger Westin (S)

Mikael Sjöberg (SD)
Roger Kalcik (S)
Markus Kulin (M)
Lena Hallin (S)
Monica Åberg (T)
Alf Söderlund (S)
Marie Bergman (S)
Gunilla Ojala (L)
Sven-Olof Selander
Svante Sörmark (V)

Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att välja de föreslagna ledamöterna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Protokollsutdrag till
Samtliga valda
Matrikeln
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

§ 196

Val av ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för tiden 2019-01-01—2022-12-31
Dnr KS/2018:379

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag:
För tiden 2019-01-01—2022-12-31 utse Karina Nordgren (S) till ordförande och Bengt Nilsson (S) till vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Protokollsutdrag till
Samtliga valda
Matrikeln
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

§ 197

Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden
för tiden 2019-01-01—2022-12-31
Dnr KS/2018:379

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
För tiden 2019-01-01—2022-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Ledamot
Lisbeth Eklund (S)
Patrik Eriksson (T)
Pernilla Karlsson (S)
Håkan Svensson (M)
Lars-Erik Byström (S)
Jonathan Lundin (SD)
Björn Könberg (S)
Erik Bäckström Andersson (S)
Chatrine Nordlund (L)
Ida Lindström (C)
Heidi Jacobsen (V)

Ersättare
Roger Lindell (S)
Ann-Christin Bylund (T)
Sanna Wallin (S)
Tobias Pernu (C)
Peter Persson (S)
Barry Cotz (SD)
Ann-Margret Bäckström (S)
Meetha Kalcik (S)
Anna Eriksson (C)
Bengt Molander (L)
Tommy Klaar (V)

Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Robert Thunfors (T) yrkar att ledamöterna ska tillsättas enligt lagen om proportionellt valsätt
och att ersättarna ska tillsättas enligt lagen om proportionellt valsätt.
Ordföranden ställer valberedningens förslag att utse ledamöter och ersättare med majoritetsval och Robert Thunfors (T) förslag att utse ledamöter och ersättare enligt lagen om proportionellt valsätt mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att utse ledamöter och ersättare med majoritetsval.
Votering begärs och genomförs via app
Ordföranden föreslår följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår Robert
Thunfors (T) förslag att utse ledamöter och ersättare enligt lagen om proportionellt valsätt
röstar Ja och den som bifaller röstar Nej. Vid omröstning avges 29 Ja-röster och 11 Nej-röster
och 1 avstår. Kommunfullmäktige beslutar därmed att ledamöterna ska tillsättas enligt lagen
om proportionellt valsätt och att ersättarna ska tillsättas enligt lagen om proportionellt valsätt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

30

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Ordföranden föreslår följande beslutsgång: Först ska kommunfullmäktige välja vilka ledamöter som ska
tillsättas i barn- och utbildningsnämnden. Därefter ska kommunfullmäktige välja vilka ersättare som ska
tillsättas i barn- och utbildningsnämnden.
Ordföranden informerar om hanteringen av valsedlarna och hur valen kommer att gå till.
Kommunsekreteraren genomför upprop av kommunfullmäktiges tjänstgörande ledamöter som en efter
en avlägger röst avseende val av ledamöter i barn- och utbildningsnämnden.
Sammanträdet ajourneras mellan kl 21.30-21.45 för sammanräkning av röster.
Sammanräkningen av avgivna röster för valet av ledamöter till barn- och utbildningsnämnden görs av
ordföranden tillsammans med valkontrollanterna och antalet röster fastställs till 41 st. Samtliga valsedlar
förklaras giltiga. Valsedlarna fördelar sig på valsedelsgrupper enligt följande:
Grupp S V 21 röster, Oppositionen 12 röster och Alliansen M, C och KD 8 röster.
*) Den 9:e ordinarie ledamoten tillsätts genom lottning mellan Ida Lindström (C) och Chatrine Nordlund (L).
Lottningen genomförs enligt följande:
Valkontrollanterna fastställer att valurnan är tom och visar detta för kommunfullmäktige.
Under översyn av valkontrollanterna skriver ordföranden upp namnen på de två kandidaterna på varsin
blank valsedel och placerar dessa i valurnan.
Kommunsekreteraren drar en av valsedlarna i urnan och överräcker den till ordföranden.
Ordföranden läser upp namnet på valsedeln vilket står Chatrine Nordlund (L), som också blir den 9:e
ordinarie ledamoten i barn- och utbildningsnämnden. 10:e ledamoten tillsätts med Ida Lindström (C).
Ordföranden redovisar resultatet gällande ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden i enlighet med
jämförelsetalen:
Plats
Jämförelsetal Valsedelsgrupp
Ledamot
21
1
Grupp S V
Lisbeth Eklund (S)
12
2
Oppositionen
Patrik Eriksson (T)
21/2=10,5
3
Grupp S V
Pernilla Karlsson (S)
8
4
Alliansen M,C och KD
Håkan Svensson (M)
21/3=7
5
Grupp S V
Lars-Erik Byström (S)
12/2=6
6
Oppositionen
Jonathan Lundin (SD)
21/4=5,25
7
Grupp S V
Björn Könberg (S)
21/5=4,2
8
Grupp S V
Erik Bäckström Andersson (S)
8/2=4
9
Oppositionen *)
Chatrine Nordlund (L)
12/3=4
10
Alliansen M,C och KD *)
Ida Lindström (C)
21/6=3,5
11
Grupp S V
Heidi Jacobsen (V)
Ordföranden konstaterar därmed kommunfullmäktige beslutar att välja de föreslagna ledamöterna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Ordföranden förbereder kommunfullmäktiges ledamöter för utseende av ersättare enligt lagen
om proportionellt valsätt.
Kommunsekreteraren genomför upprop av kommunfullmäktiges tjänstgörande ledamöter
som en efter en avlägger röst avseende val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Sammanträdet ajourneras mellan kl 21.55-22.05 för sammanräkning av röster.
Sammanräkningen av avgivna röster för valet av ersättare till barn- och utbildningsnämnden
görs av ordföranden tillsammans med valkontrollanterna och antalet röster fastställs till 41 st.
Samtliga valsedlar förklaras giltiga. Valsedlarna fördelar sig på valsedelsgrupper enligt följande:
Grupp S V 21 röster, Oppositionen 12 röster och Alliansen M, C och KD 8 röster.
*) Den 9:e ersättaren tillsätts genom lottning mellan Anna Eriksson (C) och Bengt Molander
(L).
Lottningen genomförs enligt följande:
Valförrättarna fastställer att valurnan är tom och visar detta för kommunfullmäktige.
Under översyn av valkontrollanterna skriver ordföranden upp namnen på de två kandidaterna
på varsin blank valsedel och placerar dessa i valurnan.
Kommunsekreteraren drar en av valsedlarna i urnan och överräcker den till ordföranden.
Ordföranden läser upp namnet på valsedeln vilket står Anna Eriksson (C), som också blir den
9:e ersättaren i barn- och utbildningsnämnden. 10:e ersättare tillsätts med Bengt Molander (L).
Ordföranden redovisar resultatet gällande ersättare i barn- och utbildningsnämnden i enlighet
med jämförelsetalen:
Plats
Jämförelsetal Valsedelsgrupp
Ersättare
21
1
Grupp S V
Roger Lindell (S)
12
2
Oppositionen
Ann-Christin Bylund (T)
21/2=10,5
3
Grupp S V
Sanna Wallin (S)
8
4
Alliansen M,C och KD
Tobias Pernu (C)
21/3=7
5
Grupp S V
Peter Persson (S)
12/2=6
6
Oppositionen
Barry Cotz (SD)
21/4=5,25
7
Grupp S V
Ann-Margret Bäckström (S)
21/5=4,2
8
Grupp S V
Meetha Kalcik (S)
8/2=4
9
Alliansen M,C och KD *) Anna Eriksson (C)
12/3=4
10
Oppositionen *)
Bengt Molander (L)
21/6=3,5
11
Grupp S V
Tommy Klaar (V)
Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att välja de föreslagna ersättarna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2018-11-26

Protokollsutdrag till
Samtliga valda
Matrikeln
Exp

/
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

§ 198

Val av ordförande och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31
Dnr KS/2018:379

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag:
För tiden 2019-01-01--2022-12-31utse Lisbeth Eklund (S) till ordförande och Heidi Jacobsen
(V) till vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Robert Thunfors (T) föreslår att utse Patrik Eriksson (T) till vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer valberedningens förslag att utse Heidi Jacobsen (V) till vice ordförande i
barn- och utbildningsnämnden och Robert Thunfors (T) förslag att utse Patrik Eriksson (T)
till vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att utse Heidi Jacobsen (V) till vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Sluten omröstning begärs och genomförs
Vid sluten omröstning avges 28 Ja röster, 12 Nej röster och 1 avstod. Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att utse Heidi Jacobsen (V) till vice ordförande i
barn- och utbildningsnämnden.
Ordföranden ställer därefter valberedningens förslag att utse Lisbeth Eklund (S) till ordförande i barn- och utbildningsnämnden under proposition avslag - bifall och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar att utse Lisbeth Eklund (S) till ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Protokollsutdrag till
Samtliga valda
Matrikeln
Exp

/

2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

§ 199

Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för tiden 2019-0101--2022-12-31
Dnr KS/2018:379

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
För tiden 2019-01-01--2022-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i socialnämnden:
Ledamot
Lars Kempe (S)
Monika Persson (T)
Gunilla Nilsson (S)
Elisabeth Dahlin Westberg (M)
Christer Andersson (S)
Marianne Larsson (SD)
Elisabeth Svan (S)
Markus Eriksson (S)
Anita Hellstrand (C)
Megan Sandberg (L)
Maritza Villanueva Contreras (V)

Ersättare
Fredrik Timeradh (S)
Lotta Borg (T)
Alf Söderlund (S)
Charlotte Evert (S)
Jens Johansson (M)
Angela Bodin (SD)
Lena Hallin (S)
Patrik Norberg (S)
Gudrun Molander (L)
Svante Sörmark (V)
Sven-Åke Jacobsson (KD)

Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Robert Thunfors (T) yrkar att ledamöterna ska tillsättas enligt lagen om proportionellt valsätt
och att ersättarna ska tillsättas enligt lagen om proportionellt valsätt.
Ordföranden ställer valberedningens förslag att utse ledamöter och ersättare med majoritetsval och Robert Thunfors (T) förslag att utse ledamöter och ersättare enligt lagen om proportionellt valsätt mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att utse ledamöter och ersättare med majoritetsval.
Votering begärs och genomförs via app
Ordföranden föreslår följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår Robert
Thunfors (T) förslag att utse ledamöter och ersättare enligt lagen om proportionellt valsätt
röstar Ja och den som bifaller röstar Nej. Vid omröstning avges 29 Ja-röster och 11 Nej-röster
och 1 avstår. Kommunfullmäktige beslutar därmed att ledamöterna ska tillsättas enligt lagen
om proportionellt valsätt och att ersättarna ska tillsättas enligt lagen om proportionellt valsätt.
Ordföranden föreslår följande beslutsgång: Först ska kommunfullmäktige välja vilka ledamöter som ska tillsättas i socialnämnden. Därefter ska kommunfullmäktige välja vilka ersättare
som ska tillsättas i socialnämnden.
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Ordföranden informerar om hanteringen av valsedlarna och hur valen kommer att gå till.
Valkontrollanterna fastställer att valurnan är tom och visar detta för kommunfullmäktige.
Kommunsekreteraren genomför upprop av kommunfullmäktiges tjänstgörande ledamöter som en
efter en avlägger röst avseende val av ledamöter i socialnämnden.
Sammanträde ajourneras mellan kl 22.30-22.45 för sammanräkning av röster.
Sammanräkningen av avgivna röster för valet av ledamöter till socialnämnden görs av ordföranden
tillsammans med valkontrollanterna och antalet röster fastställs till 41 st. Samtliga valsedlar förklaras
giltiga. Valsedlarna fördelar sig på valsedelsgrupper enligt följande:
Grupp S V 21 röster, Oppositionen 12 röster och Alliansen M, C och KD 8 röster.
*) Den 9:e ordinarie ledamoten tillsätts genom lottning mellan Anita Hellstrand (C) och Megan Sandberg (L).
Lottningen genomförs enligt följande:
Valkontrollanterna fastställer att valurnan är tom och visar detta för kommunfullmäktige.
Under översyn av valkontrollanterna skriver ordföranden upp namnen på de två kandidaterna på varsin blank valsedel och placerar dessa i valurnan.
Kommunsekreteraren drar en av valsedlarna i urnan och överräcker den till ordföranden.
Ordföranden läser upp namnet på valsedeln vilket står Anita Hellstrand (C), som också blir den 9:e
ordinarie ledamoten i socialnämnden. 10:e ledamoten tillsätts med Megan Sandberg (L).
Ordföranden redovisar resultatet gällande ledamöterna i socialnämnden i enlighet med jämförelsetalen:
Plats
Jämförelsetal Valsedelsgrupp
Ledamot
1
21
Grupp S V
Lars Kempe (S)
2
12
Oppositionen
Monika Persson (T)
3
21/2=10,5
Grupp S V
Gunilla Nilsson (S)
4
8
Alliansen M,C och KD
Elisabeth Dahlin Westberg (M)
5
21/3=7
Grupp S V
Christer Andersson (S)
6
12/2=6
Oppositionen
Marianne Larsson (SD)
7
21/4=5,25
Grupp S V
Elisabeth Svan (S)
8
21/5=4,2
Grupp S V
Markus Eriksson (S)
9
12/3=4
Alliansen M,C och KD *)
Anita Hellstrand (C)
10
8/2=4
Oppositionen *)
Megan Sandberg (L)
11
21/6=3,5
Grupp S V
Maritza Villanueva Contreras (V)
Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att välja de föreslagna ledamöterna.
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Ordföranden förbereder kommunfullmäktiges ledamöter för utseende av ersättare enligt lagen
om proportionellt valsätt.
Kommunsekreteraren genomför upprop av kommunfullmäktiges tjänstgörande ledamöter
som en efter en avlägger röst avseende val av ersättare i socialnämnden.
Sammanträde ajourneras mellan kl 22.55-23.15 för sammanräkning av röster.
Sammanräkningen av avgivna röster för valet av ersättare till socialnämnden görs av ordföranden tillsammans med valkontrollanterna och antalet röster fastställs till 41 st. 40 valsedlar
förklaras giltiga och 1 valsedel förklaras ogiltig. Valsedlarna fördelar sig på valsedelsgrupper
enligt följande:
Grupp S V 21 röster, Oppositionen 12 röster och Alliansen M, C och KD 7 röster.
*) Den 4:e ersättaren tillsätts genom lottning mellan Charlotte Evert (S) och Jens Johansson
(M).
Lottningen genomförs enligt följande:
Valförrättarna fastställer att valurnan är tom och visar detta för kommunfullmäktige.
Under översyn av valkontrollanterna skriver ordföranden upp namnen på de två kandidaterna
på varsin blank valsedel och placerar dessa i valurnan.
Kommunsekreteraren drar en av valsedlarna i urnan och överräcker den till ordföranden.
Ordföranden läser upp namnet på valsedeln vilket står Charlotte Evert (S), som också blir den
4:e ersättaren i socialnämnden. 5:e ersättare tillsätts med Jens Johansson (M).
*) Den 10:e ersättaren tillsätts genom lottning mellan Svante Sörmark (V) och Sven-Åke
Jacobsson (KD).
Lottningen genomförs enligt följande:
Valförrättarna fastställer att valurnan är tom och visar detta för kommunfullmäktige.
Under översyn av valkontrollanterna skriver ordföranden upp namnen på de två kandidaterna
på varsin blank valsedel och placerar dessa i valurnan.
Kommunsekreteraren drar en av valsedlarna i urnan och överräcker den till ordföranden.
Ordföranden läser upp namnet på valsedeln vilket står Svante Sörmark (V), som också blir
den 10:e ersättaren i socialnämnden. 11:e ersättare tillsätts med Sven-Åke Jacobsson (KD).
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Ordföranden redovisar resultatet gällande ersättare i socialnämnden i enlighet med jämförelsetalen:
Plats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jämförelsetal
21
12
21/2=10,5
21/3=7
7
12/2=6
21/4=5,25
21/5=4,2
12/3=4
21/6=3,5
7/2=3,5

Valsedelsgrupp
Grupp S V
Oppositionen
Grupp S V
Grupp S V *)
Alliansen M,C och KD *)
Oppositionen
Grupp S V
Grupp S V
Oppositionen
Grupp S V *)
Alliansen M,C och KD *)

Ersättare
Fredrik Timeradh (S)
Lotta Borg (T)
Alf Söderlund (S)
Charlotte Evert (S)
Jens Johansson (M)
Angela Bodin (SD)
Lena Hallin (S)
Patrik Norberg (S)
Gudrun Molander (L)
Svante Sörmark (V)
Sven-Åke Jacobsson (KD)

Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att välja de föreslagna ersättarna.
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§ 200

Val av ordförande och vice ordförande i socialnämnden för tiden
2019-01-01--2022-12-31
Dnr KS/2018:379

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på valberedningens förslag:
För tiden 2019-01-01--2022-12-31 utse Maritza Villanueva Contreras (V) till ordförande och
Lars Kempe (S) till vice ordförande i socialnämnden.
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