
 

Protokoll  

2019-01-07  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, måndagen den 7 januari 2019, kl. 

13:00–13:30 

 

Beslutande Stina Munters (C), ordf. 

Anneli Hultgren (C) 

Lars-Olov Liss (C) 

Torsten Larsson (KD) 

Nathalie Larsson Berglund (KD) 

John Säljgård (LPO) 

Pär Skagerling (M) 

Nils-Erik Edlund (S) 

Nall Lars-Göran Andersson (S) 

Monica Ericsson (S) 

Kurt-Lennart Karlsson (V) 

 

Ej tjg ersättare 

 

Karin Sjöberg (S) 

 

 

Gunnel Gustafsson (V) 

Övriga deltagare Sara Beya Brand, kommunsekreterare 

Catarina Willman, tf. kommunchef 

 

Utses att justera Nils-Erik Edlund 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset 

2019-01-07, kl. 14.00 

  

Paragrafer 1 - 5 

  

 

Sekreterare 

 

Sara Beya Brand 

 

 

Ordförande 

 

Stina Munters 

 

 

Justerande 

 

Nils-Erik Edlund 
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KS § 1 Ärende KS 2018/955 

Val av kommunstyrelsens utskott omsorg 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. till ledamöter i kommunstyrelsens utskott omsorg för mandatperioden 

2019 – 2022 utse: 

Anneli Hultgren (C) 

John Säljgård (LPO) 

Nathalie Larsson Berglund (KD) 

Monica Ericsson (S) 

Nall Lars-Göran Andersson (S) 

 

2. till ersättare i kommunstyrelsens utskott omsorg för mandatperioden 2019 

– 2022 utse: 

Magdalena Busk (M) 

Karin Sjöberg (S) 

  

3. till ordförande i kommunstyrelsens utskott omsorg för mandatperioden 

2019 – 2022 utse: 

Anneli Hultgren (C) 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse följande poster i utskottet omsorg: 

- 5 ledamöter varav en ordförande 

- 2 ersättare 

Kommunstyrelsen utser bland sina ledamöter och ersättare ledamöter och 

ersättare i utskotten. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. till ledamöter i kommunstyrelsens utskott omsorg för mandatperioden 

2019 – 2022 utse: 

Anneli Hultgren (C) 

John Säljgård (LPO) 

Nathalie Larsson Berglund (KD) 

  

Nils-Erik Edlunds (S) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. till ledamöter i kommunstyrelsens utskott omsorg för mandatperioden 

2019 – 2022 utse: 

Monica Ericsson (S) 
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Nall Lars-Göran Andersson (S) 

  

Kommunstyrelsen beslutar att 

2. till ersättare i kommunstyrelsens utskott omsorg för mandatperioden 2019 

– 2022 utse: 

Karin Sjöberg (S) 

  

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

2. till ersättare i kommunstyrelsens utskott omsorg för mandatperioden 2019 

– 2022 utse: 

Magdalena Busk (M) 

  

John Säljgårds (LPO) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

3. till ordförande i kommunstyrelsens utskott omsorg för mandatperioden 

2019 – 2022 utse: 

Anneli Hultgren (C) 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2018-12-19   
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KS § 2 Ärende KS 2018/956 

Val av kommunstyrelsens utskott leva och bo 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. till ledamöter i kommunstyrelsens utskott leva och bo för mandatperioden 

2019 – 2022 utse: 

Leif Nilsson (C) 

Anders Lundin (C) 

Christer Spett (KD) 

Kurt-Lennart Karlsson (V) 

Nils-Erik Edlund (S) 

  

2. till ersättare i kommunstyrelsens utskott leva och bo för mandatperioden 

2019 – 2022 utse: 

Pär Skagerling (M) 

Andreas Eriksson (S) 

  

3. till ordförande i kommunstyrelsens utskott leva och bo för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Leif Nilsson (C) 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse följande poster i utskottet leva och bo: 

- 5 ledamöter varav en ordförande 

- 2 ersättare 

Kommunstyrelsen utser bland sina ledamöter och ersättare ledamöter och 

ersättare i utskotten. 

Förslag 

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. till ledamöter i kommunstyrelsens utskott leva och bo för mandatperioden 

2019 – 2022 utse: 

Leif Nilsson (C) 

Anders Lundin (C) 

Christer Spett (KD) 

 

2. till ersättare i kommunstyrelsens utskott leva och bo för mandatperioden 

2019 – 2022 utse: 

Pär Skagerling (M) 

  

Nils-Erik Edlunds (S) förslag: 
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Kommunstyrelsen beslutar att 

1. till ledamöter i kommunstyrelsens utskott leva och bo för mandatperioden 

2019 – 2022 utse: 

Kurt-Lennart Karlsson (V) 

Nils-Erik Edlund (S) 

  

2. till ersättare i kommunstyrelsens utskott leva och bo för mandatperioden 

2019 – 2022 utse: 

Andreas Eriksson (S) 

  

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

3. till ordförande i kommunstyrelsens utskott leva och bo för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Leif Nilsson (C) 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2018-12-19   
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KS § 3 Ärende KS 2018/957 

Val av kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. till ledamöter i kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Torsten Larsson (KD) 

Lovisa Berglund (C)  

Ulrika Halvars Bajer (C) 

Ulrika Gärds Forsberg (S) 

Gunnel Gustafsson (V) 

  

2. till ersättare i kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Anders Hed (LPO) 

Vakant 

  

3. till ordförande i kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Torsten Larsson (KD) 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse följande poster i utskottet utbildning och 

arbete: 

- 5 ledamöter varav en ordförande 

- 2 ersättare 

Kommunstyrelsen utser bland sina ledamöter och ersättare ledamöter och 

ersättare i utskotten. 

Förslag 

Lars-Olov Liss (C) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. till ledamöter i kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Torsten Larsson (KD) 

Lovisa Berglund (C)  

Ulrika Halvars Bajer (C) 

  

2. till ersättare i kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Anders Hed (LPO) 
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3. till ordförande i kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Torsten Larsson (KD) 

  

Nils-Erik Edlunds (S) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. till ledamöter i kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete för 

mandatperioden 2019 – 2022 utse: 

Ulrika Gärds Forsberg (S) 

Gunnel Gustafsson (V) 

 

Andra ersättarplatsen i kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete för 

mandatperioden 2019 – 2022 bordläggs. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2018-12-19   
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KS § 4 Ärende KS 2018/958 

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2019 

– 2022 utse: 

Stina Munters (C) 

Lars-Olov Liss (C) 

Torsten Larsson (KD) 

Nils-Erik Edlund (S) 

  

2. till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 

2019 – 2022 utse: 

Stina Munters (C) 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse följande poster i arbetsutskottet: 

- 4 ledamöter varav en ordförande 

Kommunstyrelsen utser bland sina ledamöter och ersättare ledamöter och 

ersättare i utskotten. 

Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet. 

Förslag 

Anneli Hultgrens (C) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2019 

– 2022 utse: 

Stina Munters (C) 

Lars-Olov Liss (C) 

Torsten Larsson (KD) 

 

2. till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 

2019 – 2022 utse: 

Stina Munters (C) 

  

Nils-Erik Edlunds (S) förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2019 

– 2022 utse: 

Nils-Erik Edlund (S) 
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Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2018-12-19   
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KS § 5 Ärende KS 2018/954 

Förordnande, kompletterande beslutsrätt enligt Lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga och Lag (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens beslut 2016-03-08 § 45 upphävs. 

2. I första hand förordnas kommunstyrelseledamot Anneli Hultgren (C) 

rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU. 

3. I första hand förordnas kommunstyrelseledamot Anneli Hultgren (C) 

rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM. 

4. I andra hand förordnas kommunstyrelsens ordförande Stina Munters 

(C) rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU. 

5. I andra hand förordnas kommunstyrelsens ordförande Stina Munters 

(C) rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM. 

6. I tredje hand förordnas kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Olov 

Liss (C) rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § 

LVU. 

7. I tredje hand förordnas 1:e vice ordförande Lars-Olov Liss (C) rätten att 

fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM. 

 

Ärendet 

Ärendet avser att förordna rätten att fatta beslut om omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § LVU och enligt 13 § LVM. 

  

I kommunstyrelsens beslut 2016-03-08 § 45 förordnades 

kommunstyrelseledamot Nall Lars-Göran Andersson (S) i första hand samt 

kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande i andra respektive 

tredje hand rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § 

LVU och 13 § LVM. 

  

Eftersom ny kommunstyrelse har valts per den 2019-01-01 behöver nya 

förordnanden göras. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-08 § 45 upphävs. 

  

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag: 
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I första hand förordnas kommunstyrelseledamot Anneli Hultgren (C) rätten 

att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU. 

 

I första hand förordnas kommunstyrelseledamot Anneli Hultgren (C) rätten 

att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM. 

 

I andra hand förordnas kommunstyrelsens ordförande Stina Munters 

(C) rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU. 

 

I andra hand förordnas kommunstyrelsens ordförande Stina Munters 

(C) rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM. 

 

I tredje hand förordnas kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Olov 

Liss (C) rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § 

LVU. 

 

I tredje hand förordnas 1:e vice ordförande Lars-Olov Liss (C) rätten att 

fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2018-12-19 

 


