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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Sune Håkansson (RP) Ordförande
Ingrid K Karlsson (S) 1:e vice ordförande
Tommy Andersson (S)
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§5

Dnr 2014-000001 101

Val av justerare
Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson (RP).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att utse Ingrid Karlsson (S) till
justerare för dagens protokoll, fastställa dagordningen och att protokollet ska
direktjusteras.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Valberedningen beslutar utse Ingrid Karlsson (S) till justerare för dagens
protokoll, fastställer dagordningen samt att protokollet ska omedelbart
justeras.
________________
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§6

Dnr 2014-000575 11

Rättelser föregående protokoll
Sammanfattning
I föregående protokoll fanns felaktigheter som valberedningen behöver ta
ställning till.
Redaktionella fel som åtgärdats:
a.
b.
c.
d.

Ylva Särnmark (FP) föreslås som ledamot, (ej ersättare), i
socialnämnden.
Roger Gardells (FP) partibeteckning har rättats.
Tim Svanbergs (C) partibeteckning har rättats.
Påtalade stavfel i namn har åtgärdats.

Felaktigheter i protokollet:
a.

Centerpartiet föreslog Tim Svanberg (C) till 1 vice ordförande i
utbildningsnämnden, inte Socialdemokraterna. (Beslutet
gällande nominering påverkas inte av detta då den felaktiga
partibeteckningen endast redigeras).

b.

Beslut gällande Kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra
Blekinge var felaktigt. Anders Lund (M) valdes till ordförande,
i övrigt bordlades ärendet. På grund av att Anders Lund (M)
först borde nominerats som ledamot bör även denna
nominering bekräftas av valberedningen.

c.

Sverigedemokraterna nominerade Magnus Stridh (SD) till 2
vice ordförande i utbildningsnämnden och denna nominering
ställdes mot Socialdemokraternas nominering av Jan-Erik
Wildros (S) och ordförande fann bifall för Jan-Erik Wildros
(S).

d.

Platserna för förtroenderevisorer och ombud i Ronneby brunn
AB har blivit omkastade i bilaga 1 till föregående protokoll.

Förslag till beslut
Valberedningen beslutar korrigera följande punkter i föregående protokoll:
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1.

Ylva Särnmark (FP) föreslås som ledamot i socialnämnden.

2.

Centerpartiet föreslår Tim Svanberg (C) som nominerad till 1
vice ordförande i utbildningsnämnden.

3.

Valberedningen beslutar nominera Tim Svanberg (C) till 1 vice
ordförande i utbildningsnämnden.

4.

Nomineringen till förtroenderevisor respektive ersättare i
Ronneby brunn AB avser Birger Petersson (S) och JanAnders
Palmqvist (S).

5.

Valberedningen beslutar nominera Nils Ingmar Thorell (FP) till
ombud och Bo Johansson (S) till ersättare i Ronneby brunn
AB.

Valberedningen beslutar att:
-

göra om och bekräfta nomineringen till Kommunalförbundet
Räddningstjänsten i Östra Blekinge under punkt för detta på
dagordningen

Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Tommy Andersson (S),
Nicolas Westrup (SD) och ersättare Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att godkänna ovanstående
ändringar i föregående protokoll från valberedningen 2014-11-20.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Valberedningen beslutar att:
-

Justerandes sign

bifalla ändringarna i föregående protokoll från 2014-11-20.
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-

nominera Tim Svanberg (C) till 1 vice ordförande i
utbildningsnämnden.

-

nominera Birger Petersson (S) till förtroenderevisor och JanAnders
Palmqvist (S) till ersättare för denne i Ronneby brunn AB.

-

nominera Nils Ingmar Thorell (FP) till ombud och Bo Johansson (S)
till ersättare för denne i Ronneby brunn AB.

-

bekräfta nominering till Kommunalförbundet Räddningstjänsten i
Östra Blekinge under punkt för detta i dagordningen.

________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§7

Dnr 2014-000529 101

Val av ordföranden, ledamöter, ersättare med mera i
styrelser, nämnder och andra organ 2014
Sammanfattning
Från valberedningens förra sammanträde kvarstod nomineringarna nedan.
- Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Tidigare föreslagna:
Ledamot
Ersättare
(S)
Nils Nilsson
Vakant
Ola Robertsson
Vakant
Vakant
(V)
Vakant
(M)
Anders Lund (Ordf)
Christoffer Laz
(C)
Mats Paulsson
Magnus Gustafsson
(SD)
Magnus Stridh
- Nämndemän.
Vakant plats (S)
- Krisledningsnämnd
Enligt reglementet personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Överförmyndarnämnd
Förslag till beslut
Valberedningen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att:
-

av följande (tidigare nominerade) nominera ledamöter och ersättare i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Ledamot
Nils Nilsson (S)
Ola Robertsson (S)
Vakant (V)
Anders Lund (M)
Mats Paulsson (C)

Justerandes sign

Ersättare
Vakant (S)
Vakant (S)
Vakant
Christoffer Laz (M)
Magnus Gustafsson (C)
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Magnus Stridh (SD
-

utse (S) nominering till nämndeman.

-

besluta att nuvarande krisledningsnämnd sitter kvar till dess att
kommunstyrelsens nya arbetsutskott är på plats och då förrätta val av
ny krisledningsnämnd.

-

utse nominerade till ledamöter i överförmyndarnämnden.

Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson, ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Peter Bowin
(V), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C) och
ersättare Nils Ingmar Thorell (FP).
Yrkanden 1
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Nicolas Westrup yrkar på att dra tillbaka sin nominering av Magnus Stridh
(SD)
Peter Bowin (V) yrkar på att utse Angela Leyton (V) till ledamot och sig
själv till ersättare.
Malin Norfall (S) yrkar på att utse Sara Bengtsson (S) och Jan-Eric Wildros
till ersättare.
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att utse föreslagna ledamöter och
ersättare med ovanstående ändringsyrkanden.
Propositionsordning 1
Ordförande Sunde Håkansson (RP) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall på desamma.
Yrkanden 2
Nämndemän
Malin Norfall (S) yrkar på att utse Samela Kazma (S) till nämndeman.

Justerandes sign
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Propositionsordning 2
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framförda yrkanden
och finner bifall på detsamma.
Yrkanden 3
Ronneby brunn AB
Ordförande Sune Håkansson yrkar på att Nils Ingmar Thorell (FP) och Bo
Johansson (S) utses till ombud respektive ersättare i Ronnby brunn AB.
Propositionsordning 3
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framförda yrkanden
och finner bifall på detsamma.
Yrkanden 4
Krisledningsnämnd
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att nuvarande krisledningsnämnd
sitter kvar till dess att ny nämnd kan utses.
Propositionsordning 4
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Yrkanden 5
Överförmyndarnämnden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att bordlägga ärendet till nästkommande
möte.
Propositionsordning 5
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Yrkanden 6
Äldrenämnden

Justerandes sign
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Anders Bromée (M) yrkar på att Birgitta Lagerlund (M) byts ut mot Therese
Åberg (M) som 2 ersättare.
Propositionsordning 6
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Yrkanden 7
Revisorer
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att:
-

Kjell GG Johansson (M) byts ut mot Henrick Gyllberg som revisor i
AB Ronnebyhus.

-

Bo Larsson utses till ersättare för Henrick Gyllberg i AB
Ronnebyhus.

-

Kjell GG Johansson (M) utses till revisor i Ronneby Miljö- och
Teknik AB.

Propositionsordning 7
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:

Justerandes sign

-

utse följande till ledamöter och ersättare i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Ledamot
Ersättare
(S) Nils Nilsson
Sara Bengtsson
Ola Robertsson
Jan-Erik Wildros
(V) Angela Leyton
Peter Bowin
(M) Anders Lund
Christoffer Laz
(C) Mats Paulsson
Magnus Gustafsson

-

utse Anders Lund (M) till 1 vice ordförande i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge.

-

utse Samela Kazma (S) till nämndeman.
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-

utse Nils Ingmar Thorell (FP) och Bo Johansson (S) till ombud
respektive ersättare i Ronnby brunn AB.

-

nuvarande krisledningsnämnd sitter kvar till dess att ny nämnd kan
utses.

-

bordlägga ärendet om överförmyndarnämndens ledamöter till
nästkommande möte.

-

utse Therese Åberg (M) till andra (2) ersättare i äldrenämnden istället
för Birgitta Lagerlund (M)

-

utse Henrick Gyllberg som revisor i AB ronnebyhus.

-

utse Bo Larsson till ersättare för Henrick Gyllberg i AB Ronnebyhus.

-

utse Kjell GG Johansson (M) till revisor i Ronnby Miljö och Teknik
AB.

________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§8

Dnr 2014-000530 101

Fastställande av ordning för ersättares tjänstgöring i
Kommunstyrelse, nämnder, bolagsstyrelser och andra
organ
Sammanfattning
Fastställande av ordning för ersättares tjänstgöring i kommunstyrelse,
nämnder, bolagsstyrelser och andra organ.
Förslag till beslut
Valberedningen beslutar föreslå Kommunfullmäktige följande ordning för
inkallande av ersättare till tjänstgöring i kommunstyrelse, nämnder,
bolagsstyrelser och andra organ:
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall i första hand ersättare från den egna
partigruppen tjänstgöra. Från den egna partigruppen skall ersättare inträda
till tjänstgöring i den ordning ersättarna upptagits i Kommunfullmäktiges
protokoll.
Om ersättare från den egna partigruppen i enlighet med den ovan beskrivna
turordningen är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde skall följande ordning gälla för ersättares
tjänstgöring:
För ledamot tillhörande partigrupp inträder ersättare i nedan angiven
ordning
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet

Fp, kd, m, c, rp, mp, s, v, sd

Kristdemokraterna
Ronnebypartiet

Justerandes sign

rp, c, m, kd, fp, s, sd, mp, v
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Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna

sd, m, fp, c, rp, mp, kd, s, v

Vid fyllnadsval av ersättare kommer den att placeras som sist i protokollet
om inget annat föreslås vid valtillfället.
Denna ordning skall tillämpas om det i lag eller författning inte föreskrivs
annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring.
Deltar i debatten
Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Anders Bromée (M),
Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Nicolas
Westrup (SD), ersättare Nils Ingmar Thorell (FP) och Willy Persson (KD).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson yrkar på att fastställa partiernas upplästa listor.
Propositionsordning
Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige följande ordning för
inkallande av ersättare till tjänstgöring i kommunstyrelse, nämnder,
bolagsstyrelser och andra organ:
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall i första hand ersättare från den egna
partigruppen tjänstgöra. Från den egna partigruppen skall ersättare inträda
till tjänstgöring i den ordning ersättarna upptagits i Kommunfullmäktiges
protokoll.
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Om ersättare från den egna partigruppen i enlighet med den ovan beskrivna
turordningen är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde skall följande ordning gälla för ersättares
tjänstgöring:
För ledamot tillhörande partigrupp inträder ersättare i nedan angiven
ordning
Moderaterna

M, C, RP, KD, FP, MP, S, V, SD

Centerpartiet

C, M, RP, KD, FP, MP, S, V, SD

Folkpartiet

FP, KD, M, C, RP, MP, S, V, SD

Kristdemokraterna

KD, FP, C, M, RP, S, MP, V, SD

Ronnebypartiet

RP, C, M, KD, FP, S, SD, MP, V

Socialdemokraterna

S, V, MP, FP, C, M, KD, RP, SD

Vänsterpartiet

V, S, MP, FP, C, M, KD, RP, SD

Miljöpartiet

Nominerar på kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna

SD, M, FP, C, RP, MP, KD, S, V

Vid fyllnadsval av ersättare kommer den att placeras som sist i protokollet
om inget annat föreslås vid valtillfället.
Denna ordning skall tillämpas om det i lag eller författning inte föreskrivs
annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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