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Dnr 0310/14 - 102

VAL AV KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM
Kommunfullmäktiges beslut
Utse nedanstående personer till kommunfullmäktiges presidium för den löpande mandatperioden 2015-2018.
Peter Eriksson (s)
Agneta Burman (s)
Göran Lundström (c)
_____

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 2, ska fullmäktige före utgången
av december månad bland ledamöterna välja en ordförande samt en förste
och andre vice ordförande (presidium).
Presidiet är inte att betecknas som ett kommunalrättsligt organ och val av
presidium behöver inte ske enligt proportionella val. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
Förslag till beslut
Utse personer till kommunfullmäktiges presidium för den löpande mandatperioden.
ordförande.
1:e vice ordförande.
2:e vice ordförande.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) föreslå att utse Peter Eriksson (s) till ordförande och
Agneta Burman (s) till 1:e vice ordförande.
Matilda Wiklund (c) föreslår att utse Göran Lundström (c) till 2:e vice ordförande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlund och Matilda Wiklunds
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0311/14 - 102

VAL AV KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING
Kommunfullmäktiges beslut
Utse nedanstående personer till kommunala valberedningen för den löpande
mandatperioden 2015-2018.
Ordinarie
Helena Öhlund (s) ordförande
Tomas Egmark (s) vice ordförande
Ann-Sofie Holmström (v)
Johan Johansson (c)
Inger Lundberg (fp)
_____

Ersättare
Inger Grankvist (s)
Henry Larsson (s)
Anneli Johansson (s)
Agneta Nilsson (c)
Robert Andersson (kd)

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning § 35 framgår att det på det första
sammanträdet med nyvalda fullmäktige utses en valberedning för den
löpande mandatperioden. Valberedningen består av 5 ledamöter och lika
många ersättare. (3 valteknisk samv s+v, 1 c, 1 valteknisk samv fp+kd+ns).
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en
vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i valärenden som fullmäktige ska
behandla.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Förslag till beslut
Utse personer till kommunala valberedningen för den löpande mandatperioden, 5 ledamöter och lika många ersättare, en ordförande och en vice
ordförande.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) föreslår utse följande personer till den kommunala valberedningen.
Ordinarie
Helena Öhlund (s) ordförande
Tomas Egmark (s) vice ordförande
Ann-Sofie Holmström (v)

Ersättare
Inger Grankvist (s)
Henry Larsson (s)
Anneli Johansson (s)
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VAL AV KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING
Matilda Wiklund (c) föreslår utse Johan Johansson (c) till ordinarie och
Agneta Nilsson (c) till ersättare.
Lars-Ingvar Wendt (fp) föreslår att utse Inger Lundberg (fp) till ordinarie
ledamot och Robert Andersson (kd) till ersättare.
Sören Nilsson (sd) ifrågasätter kommunfullmäktiges arbetsordning § 35
gällande antal ledamöter i kommunala valberedningen och föreslår att antal
ledamöter ska vara 7 st ordinarie och lika många ersättare.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras och återupptas efter ca 15 min.
Inför föregående mandatperiod 2011-2014 beslutade kommunfullmäktige
den 15 februari 2010, § 4, i ärendet ”Politisk organisation för Älvsbyns
kommun”, att antal ledamöter i nämnder och utskott ska uppgår till 5 ledamöter.
Propositionsvägran
Ordföranden vägrar ställa proposition på Sören Nilssons förslag p g a att
kommunens organisation är fastställd enligt ovan.
Ärendet gäller val av kommunala valberedningen 5 ledamöter/5 ersättare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds, Matilda Wiklunds och
Lars-Ingvar Wendts förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
samtliga förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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