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Kommunfullmäktige sammanträder 
 
Torsdag 2022-10-20 kl 18:00   i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset 
 
Vi samlas klockan 16:30 för gemensam information.  
 
 
 
 
Margareta Juliusson (M) 
Ålderspresident 
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Kallelse/Ärendelista 2022-10-20 
 
Nr Ärende  Dnr 
1. Information  
2. Val av presidium i kommunfullmäktige 2022/601 
3. Val av valberedning 2022/602 
4. Val av arvodesberedning 2022/603 
5. Sammanträdestider för kommunfullmäktige resten av 2022 2021/446 
6. Valärenden  

 
 
 
I tur att justera 2022-10-25 
Mattias Bengtsson (SD) och Leif Dahl (S)    
Ers: Cristina Bernevång (KD) och Ziad Makrous (C) 
Reserver: Mats Bogren (NU) och Elisabeth Nilsson (SD) 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ledamot, eller ersättare som ska tjänstgöra i  
ledamots ställe, snarast möjligt anmäla förhinder att närvara vid sammanträdet.  
Ring kansliet, tel 59 50 10, eller skicka e-post till kommun@ulricehamn.se 

mailto:kommun@ulricehamn.se


Information



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-10 

Tjänsteskrivelse Val av presidium i 
kommunfullmäktige 
Diarienummer 2022/601, löpnummer 3847/2022 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 11 § bland sina ledamöter välja en 
ordförande och en eller flera vice ordföranden som tillsammans utgör fullmäktiges 
presidium. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Löneassistent 
Kansliet 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-10 

Tjänsteskrivelse Val av valberedning 
Diarienummer 2022/602, löpnummer 3848/2022 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige vid det första sammanträdet för 
mandatperioden välja en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen ska 
bestå av lika många ledamöter som antalet partier i kommunfullmäktige (inga ersättare). 
Platserna i valberedningen fördelas proportionerligt utifrån mandaten i fullmäktige. Bland 
ledamöterna väljer kommunfullmäktige en beredningsledare och en vice beredningsledare 
för samma tid som mandatperioden.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Alla valda 
Lön 
Kansliet  
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-10 

Tjänsteskrivelse Val av arvodesberedning 
Diarienummer 2022/603, löpnummer 3849/2022 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige vid första sammanträdet med 
nyvalda fullmäktige välja en arvodesberedning för den löpande mandatperioden. 
Arvodesberedningen består av en ledamot från varje parti som är representerade i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en 
beredningsledare och en vice beredningsledare för samma tid som mandatperioden.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Alla valda 
Lön 
Kansliet 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare  
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunstyrelsens förvaltning  

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-10 

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige resten av 2022 
Diarienummer 2021/446, löpnummer 3851/2022 
 
Förslag till beslut 
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2022 fastställs till 27 oktober, 24 november och 
15 december – samtliga klockan 18:00. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning håller fullmäktige ordinarie sammanträden varje 
månad utom juli och augusti. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas följande dagar för resten av 2022: 27 
oktober, 24 november och 15 december – samtliga klockan 18:00. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



Valärenden
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