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Teresa Fridell tel. 040-6268123 
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 Tjänsteskrivelse  
2017-02-03 

Dnr: 2017-000029  

 

Val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 
februari 2017 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Staffan Widells (M) avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot 

i socialnämnden,  

 

att utse                      (M) till ledamot i socialnämnden, efter Staffan Widell 

(M), för tiden fram till den 31 december 2018, 

 

att bevilja Christoffer Anderssons (SD) avsägelse av förtroendeuppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen, 

 

att utse                    (SD) till ersättare i kommunstyrelsen, efter Christoffer 

Andersson (SD), för tiden fram till den 31 december 2018,  

 

att bevilja Caroline Andréns (SD) avsägelse av förtroendeuppdrag som 

ersättare i utbildningsnämnden,  

 

att utse                        (SD) till ersättare i utbildningsnämnden, efter Caroline 

Andrén (SD), för tiden fram till den 31 december 2018,  

 

att bevilja Mithun Manojkumars (M) avsägelse av förtroendeuppdrag som 

ersättare i utbildningsnämnden,  

 

att utse                     (M) till ersättare i utbildningsnämnden, efter Mithun 

Manojkumar (M), för tiden fram till den 31 december 2018,  

 

att bevilja Gunnel Landströms (SD) avsägelse av förtroendeuppdrag som 

ledamot i utbildningsnämnden,  

 

att utse                 (SD) till ledamot i utbildningsnämnden, efter Gunnel 

Landström (SD), för tiden fram till den 31 december 2018, 
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att utse              (L) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden, efter Kristoffer 

Linné (L), för tiden fram till den 31 december 2018 samt  

 

att utse                till god man med särskild kunskap om 

jordbruksförhållanden, för tiden fram till den 14 december 2020,  

     

Sammanfattning av ärende 

Till kommunfullmäktiges sammanträde har följande avsägelser inkommit. 

- Staffan Widell (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i 

socialnämnden. 

- Christoffer Andersson (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen.  

- Caroline Andrén (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i 

utbildningsnämnden. 

- Mithun Manojkumar (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i 

utbildningsnämnden.  

- Gunnel Landström (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot i 

utbildningsnämnden.  

Kommunfullmäktige beslutade den 18 januari 2017, § 15, att valen av 

god man med särskild kunskap om jordbruksförhållanden, för tiden fram 

till den 14 december 2020, samt av ledamot i kultur- och fritidsnämnden, 

efter Kristoffer Linné (L), för tiden fram till den 31 december 2018, 

skulle kvarstå till nästa sammanträde.  

Kommunfullmäktige har därmed att förrätta dessa val.          

Handlingar i ärendet 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden, inkommen den 23 

januari 2017. 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, inkommen den 30 

januari 2017. 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden, inkommen den 

30 januari 2017. 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden, inkommen den 

31 januari 2017.  

Avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden, inkommen den 3 

februari 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut § 15, 2017.          
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-18  
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15  

Valärenden 

Dnr 2016-000493  

Beslut 
att utse Daniel Pamp, L, till förtroendeuppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning, efter Sebastian Svärdebrandt (L), för tiden 
fram till den 14 oktober 2018. 

att val av god man med särskild kunskap om jordbruksförhållanden, för tiden 
fram till den 14 december 2020, ska kvarstå till nästa sammanträde, samt  

val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden, efter Kristoffer Linné (L), för tiden 
fram till den 31 december 2018, ska kvarstå till nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2016, §§ 166-167 och 169, att 
valen av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden, av ny ledamot i valberedning 
samt av god man enligt fastighetsbildningslagen skulle kvarstå till nästa 
sammanträde. Kommunfullmäktige har därmed att förrätta dessa val. 

Per Mattsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut.  

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut, § 166 

Kommunfullmäktiges beslut, § 167 

Kommunfullmäktiges beslut, § 169 

Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot Ch.Å och ersättare M.N i 
kommunfullmäktige, 2017-01-09 

Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot K.L och ersättare D.Å i 
kommunfullmäktige, 2017-01-09 

Beslut skickas till 
Daniel Pamp 

Sebastian Svärdebrandt 

Per Mattsson  

 



Från: Mithun Manojkumar <mithun.manojkumar@gmail.com> 
Skickat: den 31 januari 2017 16:53 
Till: Kommunen 
Kopia: Gunilla Nordgren 
Ämne: Avsägelse av uppdrag 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 

Hej! 

Jag, Mithun Manojkumar, avsäger härmed mitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden. 

Den 31 januari 2017 

Mithun Manojkumar 

mithun.manojkumar@gmail.com 

+46 725616067 

 

mailto:mithun.manojkumar@gmail.com


Från: Caroline Andrén <carrohlin1@outlook.com> 
Skickat: den 30 januari 2017 17:13 
Till: Teresa Fridell 
Ämne: Utbildningsnämnden 
 

Hej! Jag avsäger mig härmed mitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden så att jag kan bli 
ordinarie. MVH Caroline Andrén SD 

Skaffa Outlook för Android 

 

https://aka.ms/ghei36


Från: Christoffer Andersson <othinn86@gmail.com> 
Skickat: den 30 januari 2017 21:41 
Till: Teresa Fridell 
Ämne: Kommunstyrelsen 
 

Jag Christoffer Andersson SD  

Avsäger mig mitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen f.r.o.m 280217  



Från: Staffan Widell <staffan.widell@evoab.se> 
Skickat: den 23 januari 2017 09:36 
Till: Registrator KS 
Kopia: linda.allanssonwester@gmail.com 
Ämne: Uppdragsavslut 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej 
Jag önskar avgå från följande uppdrag i samband med Kommunfullmäktige 2017-02-15 
Ordinarie  ledamot i socialnämnden. 
  
Staffan widell 
  


