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KF § 63 Dnr KS 175/18  
   
Avsägelser från kommunala uppdrag 

 

Johanna Bagleborn (KD) har i en skrivelse, daterad 2019-07-31, avsagt sig 
uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige samt att vara ledamot i 
kommunstyrelsen.  

Evelina Wallin (KD) har i en skrivelse, daterad 2019-08-29, avsagt sig uppdra-
get att vara ersättare i kommunstyrelsen.  

Thomas Wijk (S) har i en skrivelse, daterad 2019-08-19, avsagt sig uppdraget 
att vara 2:e vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium samt att vara 2:e 
vice ordförande i socialnämndens presidium. 

Richard Wendesten (SD) har i en skrivelse, daterad 2019-08-22, avsagt sig 
uppdraget att vara ersättare i socialnämnden. 

Kent Lagrell (M) har i en skrivelse, daterad 2019-08-27, avsagt sig uppdraget 
att vara ordförande i socialnämnden samt att vara ledamot i socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse daterad 2019-07-31 
Avsägelse daterad 2019-08-19 
Avsägelse daterad 2019-08-22 
Avsägelse daterad 2019-08-27 
Avsägelse daterad 2019-08-29 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från 
Johanna Bagleborn (KD) från kommunfullmäktige, och anhålla hos Länssty-
relsen om en ny sammanräkning för att utse ny ersättare. Förslaget antas. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från 
Johanna Bagleborn (KD) från kommunstyrelsen, och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om fullmäktige kan välja Martina Kjellqvist (KD), till ny 
ledamot i kommunstyrelsen, och finner att så sker.  

Ordföranden frågar om fullmäktige kan välja Martina Lindqvist (KD), till ny 
ersättare i kommunstyrelsen, och finner att så sker.  

Ordförande frågar om fullmäktige kan godkänna avsägelsen från Evelina Wal-
lin (KD) och finner att så sker.  

Ordföranden frågar om fullmäktige kan välja Hans Wickstrand (KD), till ny 
ersättare i kommunstyrelsen, och finner att så sker.  
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Ordförande frågar om fullmäktige kan godkänna avsägelsen från Thomas Wijk 
(S) gällande posten som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, och finner 
att så sker. 

Ordförande frågar om fullmäktige kan godkänna avsägelsen från Thomas Wijk 
(S) gällande posten som 2:e vice ordförande i socialnämnden, och finner att så 
sker. 

Ordförande frågar om fullmäktige kan välja Jan-Åke Simonsson (S) till 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige, och finner att så sker. 

Ordförande frågar om fullmäktige kan välja Ronald Caous (S) till 2:e vice ord-
förande i socialnämnden, och finner att så sker. 

Ordförande frågar om fullmäktige kan godkänna avsägelsen från Richard 
Wendesten (SD) och finner att så sker. 

Ordförande frågar om fullmäktige kan välja Staffan Dahlbäck (SD) till ny ersät-
tare i socialnämnden, och finner att så sker. 

Ordförande frågar om fullmäktige kan godkänna avsägelsen från Kent Lagrell 
(M) från att vara ledamot och ordförande i socialnämnden och finner att så 
sker. 

Ordförande frågar om fullmäktige kan välja Sandra Svensson (M) till ny ordfö-
rande i socialnämnden, och finner att så sker. 

Ordförande frågar om fullmäktige kan välja Jim Adolfsson (M) till ny ledamot i 
socialnämnden, och finner att så sker. 

Ordförande frågar om fullmäktige kan välja Philip Larsson (M) till ny ersättare 
i socialnämnden, och finner att så sker. 

 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Johanna Bagleborn (KD). 

Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att 
utse ny ledamot efter Johanna Bagleborn (KD). 
 
Kommunfullmäktige väljer Martina Kjellqvist (KD), till ny ledamot i kommun-
styrelsen.  

Kommunfullmäktige väljer Martina Lindqvist (KD) till ny ersättare i kommun-
styrelsen 
 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Evelina Wallin (KD). 
 
Kommunfullmäktige väljer Hans Wickstrand (KD) till ny ersättare i kommun-
styrelsen. 
 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Thomas Wijk (S) gällande 
posten som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
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6 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Thomas Wijk (S) gällande 
posten som 2:e vice ordförande i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige väljer Jan-Åke Simonsson (S) till 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige väljer Ronald Caous (S) till 2:e vice ordförande i social-
nämnden. 
 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Richard Wendesten (SD). 
 
Kommunfullmäktige väljer Staffan Dahlbäck (SD) till ny ersättare i social-
nämnden. 
 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Kent Lagrell (M) från posten 
som ordförande i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Kent Lagrell (M) från posten 
som ledamot i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige väljer Sandra Svensson (M) till ny ordförande i social-
nämnden. 
 
Kommunfullmäktige väljer Jim Adolfsson (M) till ny ledamot i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige väljer Philip Larsson (M) till ny ersättare i socialnämn-
den. 
 

- Paragrafen justeras omedelbart 
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KF § 69 Dnr KS 189/19  
   
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 
Ärende 
Genom beslut KF § 133/15 har etableringsenheten, under kommunstyrelsen, 
haft ett samlat ansvar för kommunens mottagande av nyanlända. Vid tiden för 
beslutet (2015-12-17) reglerades området genom lag (2010:197) om etablering-
sinsatser för vissa nyanlända invandrare. Denna lag upphävdes genom lag 
(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 
vilken trädde i kraft i dess ställe 2018-01-01.  
 
För att etableringsenheten ska ha fortsatt mandat att utöva myndighetsutöv-
ning inom ramen för sitt uppdrag behöver kommunstyrelsens reglemente upp-
dateras, genom att den upphävda lagen byts ut mot den nya.  
 
Vidare innebär etableringsenhetens samlade ansvar för kommunens motta-
gande av nyanlända vissa insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453). Detta 
har tidigare inte framgått av kommunstyrelsens reglemente, och ett tillägg 
borde därför antas för att tydliggöra etableringsenhetens mandat inom områ-
det i förhållande till socialförvaltningens. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2019-08-27, § 177 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 31 juli 2019. 
Bilaga – kommunstyrelsens reglemente 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jennie Wernäng (M) föreslår bifall på kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
-Reglementet för kommunstyrelsen revideras i enlighet med 

förslag. 

-Bestämmelserna i kommunstyrelsen reglemente träder i kraft den 5 

september 2019. 

-Omedelbar justering. 
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KF § 70 Dnr KS 197/19   
    
Revidering av Socialnämndens reglemente  
 
Ärende 
Med anledning av ikraftträdandet av lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter föreligger behov av att korrigera Socialnämndens reglemente i enlig-
het med den nya lagstiftningen.  
 
Korrigering av reglementet föreslås ske enligt nedan. 
 
- Under § 1, verksamhetsområde, stryks myndighetsutövning enligt 
tobakslagen 
- Under § 1, verksamhetsområde, stryks myndighetsutövning enligt 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
- Under § 1, verksamhetsområde, tillkommer myndighetsutövning 
enligt lag om tobak och liknande produkter, med undantag för tillsyn av rökfria 
miljöer 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2019-08-27, § 178 
Socialnämnden har behandlat ärendet 26 juni, §41.  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 juni 2019. 
Bilaga – Socialnämndens reglemente 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Sandra Svensson (M) föreslår bifall på kommunstyrelsens förslag 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
-Reglementet för socialnämnden revideras i enlighet med 

förslag. 

-Bestämmelserna i socialnämndens reglemente träder i kraft den 5 

september 2019. 

-Omedelbar justering 
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