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Sammanträdesdatum

2014-12-22
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen kl 10.00 - 12.40

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2014-12-12 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2014-12-12 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2014-12-15
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Norfall (S) och Roger Fredriksson (M)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Ronneby 2014-12-23 kl 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Annbritt Olsson

Ordförande

Nils Ingmar Thorell

Justerare

Malin Norfall (S)

Roger Fredriksson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-12-22

Datum då anslaget sätts upp

2014-12-23

Datum då anslaget tas ner

2015-01-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Annbritt Olsson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 357-360
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Nils Ingmar Thorell (FP) Ordförande
Roger Fredriksson (M)
Åsa Evaldsson (M)
Anders Bromeé (M)
Lennarth Förberg (M)
Christoffer Stenström (M) 1:e vice ordförande
Birgitta Lagerlund (M)
Claes Diurhuus-Gundersen (M)
Anders Lund (M)
Christer Stenström (M)
Kenneth Michaelsson (C)
Tim Svanberg (C)
Hillevi Andersson (C)
Kristina Valtersson (C)
Mats Paulsson (C)
Roger Gardell (FP)
Willy Persson (KD)
Malin Norfall (S)
Bo Johansson (S) 2:e vice ordförande
Malin Månsson (S)
Tommy Andersson (S)
Amani El-Ali (S)
Mikael Karlsson (S)
Annette Rydell (S)
Ola Robertsson (S)

Jan-Eric Wildros (S)
Ingrid K Karlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Marie Olsson (S)
Magnus Pettersson (S)
Tina Lindqvist (S)
Lindis Ohlsson (S)
Peter Bowin (V)
Erik Ohlson (V)
Lova Necksten (MP)
Christer Leksell (SD)
Tomas Lund (SD)
Nicolas Westrup (SD)
Liz Stridh (SD)
Magnus Stridh (SD)
Ylva Olsson (SD)
Anna Carlbrant (RP)
Sandra Bergkvist (SD)

Tjänstgörande ersättare

Thomas Svensson (S) är tjänstgörande ersättare för Monika Lindqvist (S)
Therese Lagerkvist (SD) är tjänstgörande ersättare för Rose-Marie Leksell (SD)
Tomas Lähdet (MP) är tjänstgörande ersättare för Helena Augustsson (MP)
Timmie Hansson (S) är tjänstgörande ersättare för Kranislav Miletic (S)
Monia Svensson (RP) är tjänstgörande ersättare för Sune Håkansson (RP)
Lena Maria Rosén (V) är tjänstgörande ersättare för Angela Leyton (V)

Övriga närvarande
Ersättare

Magnus Persson (M)
Oskar Förberg (M))
Magnus Gustafsson (C)
Jesper Rehn (FP)

Tjänstemän

Anna-Clara Eriksson, Magnus Widén och Annbritt Olsson

Justerandes sign

Johannes Chen (KD)
Anna-Mi Tamsel (KD)
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Ärendelista
§ 357 Dnr 2014-000001 101

Justering av dagordningen .................................................................................. 4
§ 358 Dnr 2014-000532 003

Förändringar i Kommunstyrelsens arbetsformer och organisation ....................... 5
§ 359 Dnr 2014-000510 100

Ny författningssamling, Ekonomiska förmåner till förtroendevalda..................... 15
§ 360 Dnr 2014-000529 101

Ställningstagande av eventuell nominering av vice ordförande i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra Blekinge .................................. 19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 357

Dnr 2014-000001 101

Justering av dagordningen
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) föreslår att
dagordningen justeras enligt följande:
Efter upprop av ledamöter och ersättare ajournerades Kommunfullmäktiges
sammanträdet fram tills Kommunstyrelsens protokoll är justerat.
Klockan 11.35 upptogs sammanträdet igen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående justering av dagordningen.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 358

Dnr 2014-000532 003

Förändringar i Kommunstyrelsens arbetsformer och
organisation
Kommunfullmäktige § 351/2014.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-11
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera delar av ärendet som minoritetsåterremiss för vidare hantering. Frågan tas upp på Kommunfullmäktiges
extra sammanträde den 22 december 2014.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den vid sammanträde den 11 december 2014
(ej justerat protokoll) att återremittera förslaget om förändringar i Kommunstyrelsens arbetsformer och organisation för förnyad beredning.
Återremissen omfattar inte förslag till beslut i den del som avser ersättning
för sammanträden med nämndberedningar, inte heller arvode för uppdraget
som ordförande för beredning av personalfrågor.
Bedömning
Återremissen avser Kommunstyrelsens förslag till beslut enligt följande
”Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta

Justerandes sign

-

att Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju ledamöter. Utskottet ska inte ha några ersättare.

-

att Kommunstyrelsens personalutskott tas bort.

-

att förtroendevald som utsetts till ordförande för av styrelsen tillsatt beredning för personalfrågor får närvara vid arbetsutskottets sammanträden och delta i överläggningarna
men inte i besluten. Nämndberedningens ordförande har
rätt att få sin mening antecknad i sammanträdesprotokollet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

-

att förändringarna av Kommunstyrelsens organisation förs
in i kommunstyrelsens reglemente i enlighet med bilaga 1.

-

(---)

-

att ändringarna i Kommunstyrelsens reglemente (---) ska
träda i kraft 1 januari 2015.

-

att förändringarna i Kommunstyrelsens arbetsformer och
organisation enligt ovan finansieras inom befintlig budget
för kommunstyrelsen.

-

(---)”

Kommunstyrelsens förslag i den del som avser ersättning för sammanträden
med nämndberedningar och arvode för uppdraget som ordförande för beredning av personalfrågor kom under fullmäktigesammanträdet den 11 december 2014 att behandlas i ärendet Ny författningssamling, Ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Fullmäktige lyfte därför ut beslutsförslagen avseende ersättning och arvode från ärendet om förändringar i styrelsens arbetsformer och organisation.
Kommunstyrelsens arbetsformer och organisation (dnr KS 2014-532)
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Kommunfullmäktige föreslås besluta

Justerandes sign

-

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju ledamöter. Utskottet ska inte ha några ersättare.

-

Att Kommunstyrelsens personalutskott tas bort.

-

Att bestämmelser om förtroendevalds närvarorätt vid arbetsutskottets sammanträden tas in i Kommunstyrelsens reglemente.
Förtroendevald får närvara vid arbetsutskottets sammanträden
och delta i överläggningarna men inte i besluten. Den förtroendevalde har rätt att få sin mening antecknad i styrelsens sammanträdesprotokoll.

Utdragsbestyrkande
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-

Att [namn], [partibeteckning], får närvarorätt vid arbetsutskottets sammanträden i den omfattning som anges i Kommunstyrelsens reglemente.

-

Att förändringarna av Kommunstyrelsens organisation förs in i
Kommunstyrelsens reglemente enligt bilaga 1.

-

Att ändringarna i Kommunstyrelsens reglemente ska träda i
kraft den 1 januari 2015.

-

Att förändringarna i Kommunstyrelsens arbetsformer och organisation finansieras inom befintlig budget för Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslås, under förutsättning att Kommunfullmäktige
antar förslagen om ändringar i Kommunstyrelsens organisation och
arvodering, besluta
-

Att delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i
de ärenden som enligt nu gällande delegationsordning för
Kommunstyrelsen ankommer på personalutskottet.

-

Att delegering av ärendena förs in i Kommunstyrelsens
delegationsordning i enlighet med bilaga 2.

Justerandes sign

-

Att ändringarna i delegationsordningen ska träda i kraft tidigast
den dag då Kommunfullmäktigesbeslut om ändringar i Kommunstyrelsens reglemente träder i kraft.

-

Att en beredning tillsätts med uppgift att bereda personalfrågor,
dvs. ärenden som Kommunstyrelsen ansvarar för som kommunens personalmyndighet.

Utdragsbestyrkande
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-

Att beredningen ska bestå av följande ledamöter: en ordförande, vidare ordföranden samt andre vice ordföranden för utbildningsnämnden, socialnämnden respektive äldrenämnden,
personalchefen och personalsekreteraren vid personalenheten.

-

Att till ordförande för beredningen utse [namn].

-

Att uppdragen som ledamot av beredningen och som beredningens ordförande gäller för tiden 1 januari 2015-31 december
2018.

-

Att ordföranden för beredningen ska kallas till Kommunstyrelsens sammanträden för att närvara vid behandling av ärenden
som ligger inom personalberedningens område. Ordföranden
får delta i styrelsens överläggningar men inte i besluten.

-

Att uppdra åt beredningens ordförande att, med utgångspunkt i
Alliansens förslag om arbetsuppgifter för beredningen och dess
ordförande, ta fram ett reglemente för beredningen. Av uppdraget ska framgå när förslaget senast ska redovisas till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
-

Justerandes sign

Att uppdra åt kommunjuristen att utreda de rättsliga förutsättningarna för att inrätta ett tekniskt utskott till Kommunstyrelsen med uppgift att bereda och besluta i ärenden inom tekniska
förvaltningens verksamhetsområde. I utredningen ska bl. a. redogöras för möjligheterna att delegera föreskriftsrätt inom
verksamhetsområdet till utskottet. Av uppdraget ska framgå när
förslaget senast ska redovisas till Kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
-

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju ledamöter.

-

Att Utskottet ska inte ha några ersättare.

-

Att Kommunstyrelsens personalutskott tas bort.

-

Att bestämmelser om förtroendevalds närvarorätt vid arbetsutskottets sammanträden tas in i Kommunstyrelsens reglemente.
Förtroendevald får närvara vid arbetsutskottets sammanträden
och delta i överläggningarna men inte i besluten. Den förtroendevalde har rätt att få sin mening antecknad i styrelsens sammanträdesprotokoll.

-

Att Anna Carlbrant (RP), får närvarorätt vid arbetsutskottets
sammanträden i den omfattning som anges i Kommunstyrelsens reglemente.

-

Att förändringarna av Kommunstyrelsens organisation förs in i
Kommunstyrelsens reglemente enligt bilaga 1.

-

Att ändringarna i Kommunstyrelsens reglemente ska träda i
kraft den 1 januari 2015.

-

Att förändringarna i Kommunstyrelsens arbetsformer och organisation finansieras inom befintlig budget för Kommunstyrelsen.

Övriga delar av förslag till beslut bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Deltar i debatten
I debatten deltar Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP),
kommunfullmäktigledamöterna Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Roger
Fredriksson (M) Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Lova Necksten (MP), Jan-Eric Wildros (S) och Erik Ohlson (V).
Yrkanden 1
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsen förslag gällande att KsAu ska bestå av sju ledamöter.
Kommunfullmäktigledamot Malin Norfall (S) med flera yrkar avslag.
Propositionsordning 1
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsen förslag.
Yrkanden 2
Kommunfullmäktigledamot Malin Norfall (S) med flera yrkar att utskottet
ska ha tre ersättare.
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 2
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsen förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för avslag till Kommunstyrelsens förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga B, tjugosex
ja-röster (26) och tjugotre (23) nej-röster.
Yrkanden 3
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommun-styrelsens förslag att Kommunstyrelsens PU ska tas bort.
Kommunfullmäktigledamot Malin Norfall (S) med flera yrkar avslag.
Propositionsordning 3
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsen förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för avslag till Kommunstyrelsens förslag
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga C, tjugosju
ja-röster (27) och tjugotvå (22) nej-röster.
Yrkanden 4
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att bestämmelser om förtroendevaldas närvarorätt vid
arbetsutskottets sammanträden tas in i Kommunstyrelsens reglemente med
mera.
Kommunfullmäktigledamot Malin Norfall (S) med flera yrkar avslag.
Propositionsordning 4
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsen förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden 5
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att Anna Carlbrant (RP), får närvarorätt vid arbetsutskottets sammanträden i den omfattning som anges i Kommunstyrelsens
reglemente.
Kommunfullmäktigledamot Malin Norfall (S) med flera yrkar avslag.
Propositionsordning 5
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsen förslag.
Yrkanden 6
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att förändringarna av Kommunstyrelsens organisation
förs in i Kommunstyrelsens reglemente enligt bilaga 1.
Kommunfullmäktigledamot Malin Norfall (S) med flera yrkar avslag.
Propositionsordning 6
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsen förslag.
Yrkanden 7
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att ändringarna i Kommunstyrelsens reglemente ska
träda i kraft den 1 januari 2015.
Kommunfullmäktigledamot Malin Norfall (S) med flera yrkar avslag.
Propositionsordning 7
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsen förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden 8
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att förändringarna i Kommunstyrelsens arbetsformer
och organisation finansieras inom befintlig budget för Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktigledamot Malin Norfall (S) med flera yrkar avslag.
Propositionsordning 8
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsen förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
-

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju ledamöter.

-

Att Utskottet inte ska ha några ersättare.

-

Att Kommunstyrelsens personalutskott tas bort.

-

Att bestämmelser om förtroendevalds närvarorätt vid arbetsutskottets
sammanträden tas in i Kommunstyrelsens reglemente. Förtroendevald får närvara vid arbetsutskottets sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Den förtroendevalde har rätt att få
sin mening antecknad i styrelsens sammanträdesprotokoll.

-

Att Anna Carlbrant (RP), får närvarorätt vid arbetsutskottets sammanträden i den omfattning som anges i Kommunstyrelsens reglemente.

-

Att förändringarna av Kommunstyrelsens organisation förs in i
Kommunstyrelsens reglemente enligt bilaga 1.

-

Att ändringarna i Kommunstyrelsens reglemente ska träda i kraft den
1 januari 2015.

-

Att förändringarna i Kommunstyrelsens arbetsformer och organisation finansieras inom befintlig budget för Kommunstyrelsen.

Övriga delar av förslag till beslut bordläggs.

Reservation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande
________________
Exp:
Jonas Jönsson

Justerandes sign
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§ 359

Dnr 2014-000510 100

Ny författningssamling, Ekonomiska förmåner till
förtroendevalda
Kommunfullmäktige § 350/2014.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-11
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet avseende punkt 5,
sidan 16. Ärendet tas upp på Kommunfullmäktiges extra sammanträde den
22 december 2014.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 11 december 2014 (ej justerat protokoll) beslutat att återremittera förslaget om ny författningssamling
avseende ekonomiska förmåner till förtroendevalda i den del som avser arvode för uppdrag som ordförande i en av kommunstyrelsen tillsatt nämndberedning för personalfrågor för förnyad beredning
Bedömning
Återremissen omfattar Kommunstyrelsens förslag till beslut som avser ny
punkt 5 under rubriken Årsarvode (40 % tjänstgöringsgrad eller mer) i bilaga
till Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
”5. Ordförande för av kommunstyrelsen tillsatt nämndberedning för personalfrågor, inklusive närvaro vid ksau:s sammanträden, 40 % av grundarvodet – 251 418 kronor (20 951 kronor per månad)”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen föreslås besluta att Kommunfullmäktige föreslås besluta att ny punkt 5 införs
under rubriken Årsarvode (40 % tjänstgöringsgrad eller mer) i bilaga till
Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda med följande
lydelse
”5. Ordförande för av kommunstyrelsen tillsatt nämndberedning för personalfrågor, inklusive närvaro vid ksau:s sammanträden, 40 % av grundarvodet – 251 418 kronor (20 951 kronor per månad)”

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
-

Att förtroendevald Kommunfullmäktige gett närvarorätt i
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara berättigad till ett begränsat årsarvode om 40 procent av fastställt grundarvode. Rätt
till arvode förutsätter att närvarorätten gäller för tid överstigande ett år.

-

Att uppdraget som ordförande i en av Kommunstyrelsen tillsatt
beredning för personalfrågor berättigar till ett begränsat arvode
om 0 procent av fastställt grundarvode. Ersättning för sammanträde, förlorad arbetsinkomst samt förrättning utgår ej.

-

Att arvode ska jämkas med skäligt belopp om förtroendevald är
berättigad till mer än ett arvode för flera uppdrag vars uppgifter
sammanfaller.

-

Att frågor om tolkning och tillämpning av kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ska
avgöras av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

-

Att rätt till begränsat årsarvode och övriga ändringar och tilllägg enligt ovan förs in i kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i enlighet med bilaga 3.

-

Att ändringarna i bestämmelserna om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda ska träda i kraft den 1 januari 2015.

-

Att ersättning till förtroendevald enligt ovan finansieras inom
befintlig budget för Kommunstyrelsen.

Deltar i debatten
I debatten deltar kommunfullmäktigledamöterna Malin Norfall (S) och Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Kommunfullmäktigledamot Malin Norfall (S) yrkar avslag på hela ärendet.
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Justerandes sign

-

Att förtroendevald Kommunfullmäktige gett närvarorätt i
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara berättigad till ett begränsat årsarvode om 40 procent av fastställt grundarvode. Rätt
till arvode förutsätter att närvarorätten gäller för tid överstigande ett år.

-

Att uppdraget som ordförande i en av Kommunstyrelsen tillsatt
beredning för personalfrågor berättigar till ett begränsat arvode
om 0 procent av fastställt grundarvode. Ersättning för sammanträde, förlorad arbetsinkomst samt förrättning utgår ej.

-

Att arvode ska jämkas med skäligt belopp om förtroendevald är
berättigad till mer än ett arvode för flera uppdrag vars uppgifter
sammanfaller.

-

Att frågor om tolkning och tillämpning av kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ska
avgöras av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

-

Att rätt till begränsat årsarvode och övriga ändringar och tilllägg enligt ovan förs in i kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i enlighet med bilaga 2.

-

Att ändringarna i bestämmelserna om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda ska träda i kraft den 1 januari 2015.

-

Att ersättning till förtroendevald enligt ovan finansieras inom
befintlig budget för Kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
____________
Exp:
Jonas Jönsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 360

Dnr 2014-000529 101

Ställningstagande av eventuell nominering av vice
ordförande i Kommunalförbundet Räddningstjänsten i
Östra Blekinge
Kommunfullmäktige § 354/2014.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-11
- Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare beslut om att utse Anders
Lundh (M) som förste vice ordförande i Räddningstjänsten Östra
Blekinge
-

Bordlägga en eventuell nominering av vice ordförande i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge till
Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 22 december 2014.

Deltar i debatten
I debatten deltar Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP),
Anders Bromée (M), Bo Johansson (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter
Bowin (V) och Malin Norfall (S).
Yrkanden 1
Kommunfullmäktigledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att Kommunfullmäktige nominerar en vice vice ordförande i Räddningstjänsten Östra
Blekinge.
Kommunfullmäktigledamot Bo Johansson (S) yrkar avslag på att nominering
ska ske.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på yrkandena och
finner att Kommunfullmäktige bifaller nomineringen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Kommunfullmäktigledamot Anders Bromée (M) nominerar för Moderaterna,
Anders Lund (M) till vice ordförande i Räddningstjänsten.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Anders Lund (M) nomineras som vice ordförande i Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar nominera Anders Lund (M) som vice ordförande i Räddningstjänsten Östra Blekinge.
________________
Exp:
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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God Jul och Gott Nytt År
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en God Jul och Gott Nytt År och tackar för året
som gått.
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Bo Johansson (S) önskar ordförande, ledamöter, ersättare och tjänstemän detsamma.
___________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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