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§ 20

Val av ordförande och vice ordförande för
valberedningen

Patrik Sundin (S) yrkar att Lars Isacsson (S) ska väljas till ordförande för valberedningen och
att Susanne Berger (S) ska väljas till vice ordförande för valberedningen.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
- Lars Isacsson (S) väljs till ordförande i valberedningen för perioden 22 oktober 2018 till
14 oktober 2022.
- Susanne Berger (S) väljs till vice ordförande i valberedningen för perioden 22 oktober 2018
till 14 oktober 2022.
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§ 21
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Val av presidium för kommunfullmäktige för
perioden 22 oktober 2018 till 14 oktober 2022

Vid valberedning av ärendet yrkar Lars Isacsson (S) att Blerta Krenzi (S) utses till ordförande i
kommunfullmäktige och att Patrik Sundin (S) väljs till förste vice ordförande i
kommunfullmäktige.
Gunilla Berglund (C) yrkar att Karin Perers (C) utses till andre vice ordförande i
kommunfullmäktige. Per-Ola Ahlström (SD) yrkar att Anita Vytlacil (SD) utses till andre vice
ordförande i kommunfullmäktige.
Beredning
Lars Isacsson (S) konstaterar ett det finns ett förslag till ordförande och ett förslag till förste
vice ordförande. Valberedningen föreslår fullmäktige att besluta i enlighet med förslagen.
Lars Isacsson (S) ställer proposition på valet av andre vice ordförande i kommunfullmäktige
och finner att valberedningen föreslår fullmäktige att besluta att utse Karin Perers (C) till
andre vice ordförande.
Förslag till kommunfullmäktige
- Blerta Krenzi (S) väljs till ordförande i kommunfullmäktige för perioden 22 oktober 2018
till 14 oktober 2022.
- Patrik Sundin (S) väljs till förste vice ordförande i kommunfullmäktige för perioden
22 oktober 2018 till 14 oktober 2022.
- Karin Perers (C) väljs till andre vice ordförande i kommunfullmäktige för perioden
- 22 oktober 2018 till 14 oktober 2022.
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§ 22

Beslutsattestanter och utanordnare för
kommunfullmäktiges verksamhet

Dnr. KK 2018-000135 002
Förslag till kommunfullmäktige
- Följande förtroendevalda utses som beslutsattestanter och utanordnare för
kommunfullmäktiges verksamhet från och med 22 oktober 2018.
ANSVARSKOD/PERSON

BESLUTSATTESTANT

ERSÄTTARE

Kommunfullmäktiges verksamhet

Blerta Krenzi (S)

Patrik Sundin (S)

Kostnader avseende
kommunfullmäktiges ordförande

Patrik Sundin (S)

Karin Perers (C)

- Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att utse beslutsattestanter och
utanordnare för kommunfullmäktiges kommunövergripande verksamhet.
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