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Kommunfullmäktige sammanträder 
 
Torsdag 2018-10-18 Kl. 18:00   i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset 
 
Vi samlas kl. 17.00 för gemensam information om och utdelande av iPads. 
 
 
 
 
 
Liselotte Andersson (C) 
Ålderspresident
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Kallelse/Ärendelista 18 oktober 
 
Nr Ärende  Dnr 
1. Information  
2. Val av presidium i kommunfullmäktige 2018/607 
3. Val av val- och arvodesberedning 2018/608 
4. Sammanträdestider för kommunfullmäktige resten av 2018 2017/484 
5. Valärenden  

 
 
I tur att justera 2018-10-19 kl. 17.00:  Anders Andersson (C) och Emma-Klara Arnell (C) 
 Ers: Eva B Arnesson (KD) och Ingemar Basth (MP) 
 Res: Teresa Benkarcik (NU) och Martin Berg (SD) 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ledamot - eller ersättare som skall tjänstgöra i  
ledamots ställe - snarast möjligt anmäla förhinder att närvara vid sammanträdet.  
Ring kansliet, tel. 59 50 15 eller e-post karin.bergdahl@ulricehamn.se 
 
 
Observera! 
Det finns mer information om fotografering, iPads och anmälan av konto för utbetalning av 
arvode på lösa blad i utskicket.  
 
 

mailto:karin.bergdahl@ulricehamn.se


Information



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-02 

Tjänsteskrivelse Val av presidium i 
kommunfullmäktige 
Diarienummer 2018/607, löpnummer 3529/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 6 § bland sina ledamöter välja en 
ordförande och en eller fler vice ordföranden som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 
Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Kommunfullmäktiges presidium   
Löneassistent 
Kansliet (3) 
 
 
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Kommunsekreterare 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-02 

Tjänsteskrivelse Val av val- och arvodesberedning 
Diarienummer 2018/608, löpnummer 3530/2018 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige vid det första sammanträdet med 
nyvalda fullmäktige välja en val- och arvodesberedning för mandatperioden. 
 
Enligt den av kommunfullmäktige fastställda politiska organisationen som gäller från och 
med 2018-10-15, ska val- och arvodesberedningen bestå av 9 ledamöter (inga ersättare). Val 
av beredningens ledamöter sker proportionellt. Till beredningen ska också en 
beredningsledare och en vice beredningsledare utses. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Alla valda (9) 
Löneassistent 
Kansliet (3)   
 
 
 
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Kommunsekreterare 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-02 

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige resten av 2018 
Diarienummer 2017/484, löpnummer 3528/2018 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning håller fullmäktige ordinarie sammanträden varje 
månad utom juli och augusti. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas följande dagar för resten av 2018: 
25 oktober, 22 november och 13 december – samtliga kl. 18.00. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018 fastställs till 25 oktober, 22 november och 
13 december – samtliga kl. 18.00. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Kommunsekreterare 
  

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-02 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, Emil Gustafsson (M) 
2018/614, löpnummer 3596/2018 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-10-02 avsäger sig Emil Gustafsson (M) uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Emil Gustafsson (M) befrias från uppdraget. 
 
Val av ny ledamot i kommunfullmäktige bordläggs. 
 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Emil Gustafsson 
Länsstyrelsen 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 

Karin Bergdahl 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Bergdahl Karin

Från: Emil Gustafsson <gustavsson.emil@icloud.com>

Skickat: den 2 oktober 2018 21:43

Till: Bergdahl Karin

Ämne: Re: SV: Kommunfullmäktige

Uppföljningsflagga: Följ upp

Flagga: Har meddelandeflagga

Jag gör ett nytt försök igen, jag skulle vilja avsäga mig som ledamot till kommunfullmäktige.

Skickat från min iPhone

>  13 sep. 2018 kl. 13:44 skrev Bergdahl Karin <karin.bergdahl@ulricehamn.se>:

>

>HqEmm
>  Jag hittar tyvärr ingen information att du har en plats ivårt kommunfullmäktige så därför kan jag inte registrera

din avsägelse.

>

> Med vänliga hälsningar

>

>  Karin Bergdahl

>  Administratör

>  Kanslifunktionen

> Ulricehamns kommun

>

>  E-post: karin.bergdahl@ulricehamn.se

>  Besöksadress: Stadshuset, Bogesundsgatan 22

>  Postadress: 523 86 Ulricehamn

>

>  www.ulricehamn.se

>  www.facebook.c0m/ulricehamnskommun

>

>  -----Ursprungligt meddelande-----

>  Från: Ulricehamns Kommun

>  Skickat: den 13 september 2018 11:41

>  Till: Bergdahl Karin <karin.bergdahl@ulricehamn.se>

>  Ämne: VB: Kommunfullmäktige
>

>

>

>

>  Med vänliga hälsningar

>

>  Camilla Lindman

>  Assistent/Registrator

> Kanslifunktionen

> Ulricehamns kommun

>

> www.ulricehamn.se

> www.faceb00k.com/Ulricehamnskommun

>  [Överväg miljöpåverkan vid utskrift
>

1

,..'7w"§_ fi .7

;zasz/(Oizy W



>  ----—Ursprungligt meddelande--———
>  Från: Emil Gustafsson [mailt0:gustavss0n.emil@icl0ud.com]

>  Skickat: den 13 september 2018 11:39

> Till: Ulricehamns Kommun <kommun@ulricehamn.se>

> Ämne: Kommunfullmäktige
>

> Hej!
>

> Jag har valt att avsäga mig från min plats i kommunfullmäktige.
>

>  Emil Gustafsson Moderaterna
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