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Plats och tid

Kommunkontoret, Östhammar, klockan 08.15 – 10.05

Beslutande

Enligt särskild närvarolista

Övriga deltagande

Kommundirektör Peter Nyberg
Kommunsekreterare Rebecka Modin
§ 226: Ekonomichef Tony Wahlberg och ekonom Gunilla Jansson

Utses att justera

Pär-Olof Olsson (M) och Margareta Widén Berggren (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2018-10-30

Underskrifter Sekreterare

……………………………………………..
Rebecka Modin

Ordförande

……………………………………………..
Jacob Spangenberg (C)

Justerande

Paragrafer 223-226

…………………………………………….. ……………………………………………..
Pär-Olof Olsson (M)
Margareta Widén Berggren (S)
ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-10-30

Datum för
anslags uppsättande

2018-10-31

Förvaringsplats
för protokollet

Lednings- och verksamhetsstöd, Östhammars kommun

Underskrift

anslags nedtagande

……………………………………………..
Rebecka Modin
Utdragsbestyrkande

2018-11-22
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§ 223
Inledning
Ordförande Jacob Spangenberg inleder sammanträdet med kort genomgång av
formalia och styrelsens arbetsrutiner samt en presentationsrunda.
Kommundirektör Peter Nyberg informerar om kommunstyrelsens uppgifter.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS-2018-756

Dpl 911

Val av kommunstyrelsens utskott
a. Val av arbetsutskott
Kommunstyrelsen får enligt § 26 i reglementet tillsätta ett utskott. Under
föregående mandatperiod har kommunstyrelsen haft ett arbetsutskott som berett
ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden. Kommunstyrelsen har att utse
ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande och
vice ordförande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till arbetsutskottet:
Margareta Widén Berggren (S)
Tomas Bendiksen (S)
Jacob Spangenberg (C)
Pär-Olof Olsson (M)
Martin Wahlsten (SD)
Kommunstyrelsen väljer följande ersättare till arbetsutskottet:
Roger Lamell (S)
Lisa Norén (S)
Bertil Alm (C)
Lennart Owenius (M)
Ylva Lundin (SD)
Kommunstyrelsen väljer Jacob Spangenberg (C) till ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott, Margareta Widén Berggren (S) till förste
vice ordförande och Pär-Olof Olsson (M) till andre vice ordförande.
_____

b. Val av tekniskt utskott
Kommunstyrelsen ska enligt § 26 i reglementet tillsätta ett tekniskt utskott.
Kommunstyrelsen har att utse ledamöter och ersättare i tekniskt utskott samt
ordförande och vice ordförande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer samma ledamöter och ersättare som i
arbetsutskottet till tekniskt utskott.
_____

Utdragsbestyrkande
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c. Mandatperiod för utskott
Mandatperioden för arbetsutskottet har varit densamma som för
kommunstyrelsen. Mandatperioden för tekniskt utskott har varit från och med
2015-01-01 till och med 2018-10-31.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att mandatperioden för kommunstyrelsens
arbetsutskott ska vara samma som för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att mandatperioden för tekniskt utskott ska
vara till och med 2018-12-31.
_____

d. Ersättares inträdesordning
Under föregående mandatperiod har ersättare i arbetsutskottet varit i första hand
personliga och i andra hand ur det egna partiet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ersättare i utkotten i första hand ska vara
personliga enligt nedanstående och i andra hand ur det egna partiet.
• Roger Lamell (S) är personlig ersättare för Tomas Bendiksen (S)
• Lisa Norén (S) är personlig ersättare för Margareta Widén Berggren (S)
• Bertil Alm (C) är personlig ersättare för Jacob Spangenberg (C)
• Lennart Owenius (M) är personlig ersättare för Pär-Olof Olsson (M)
• Ylva Lundin (SD) är personlig ersättare för Martin Wahlsten (SD)
_____

e. Justering av protokoll
Kommunstyrelsens protokoll ska enligt reglementet justeras av ordförande och
två ledamöter.
Utskottsprotokollen har justerats av ordförande och en justeringsperson.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utskottens protokoll ska justeras av
ordförande och en justeringsperson.
_____
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS-2018-9

Dpl 904

Utbildningsplan för förtroendevalda
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för introduktion och utbildning av nya
ledamöter och ersättare i fullmäktige. Kommunledningsförvaltningen kommer
snarast lyfta ett utbildningsförslag till presidiet för beslut, utifrån diskussion med
gruppledarna 2018-04-09.
Förvaltningen föreslog då att samtliga förtroendevalda (fullmäktige, styrelse och
nämnder) får en utbildning efter valet. Utbildningen bör omfatta övergripande
information om kommunallagen och de rutiner som är gemensamma för alla
nämnder, styrelsen och fullmäktige. Förslaget omfattade även att presidierna får
en utbildning, bland annat kring formalian kring sammanträden och de olika
nämndernas förhållanden till varandra. Om utbildningen ska omfatta nämnder
måste den ske efter att nämnderna är valda, det vill säga tidigt 2019.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS-2018-272

Dpl 042

Information om budgetläget 2018
Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi, informerar om budgetläget.
Kommundirektör Peter Nyberg, ekonomichef Tony Wahlberg och ekonom
Gunilla Jansson föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
_____

Utdragsbestyrkande

