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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter 

Carina Lund (M), ordfårande 
Liselotte Grahn Elg (M), vice ordfårande 
Göran Eriksson (C) 
Håkan Welin (FP) 
Christian Nordberg (MP) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Eva Staake (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Werner Schube1t (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Owe Frö j d (B å p) 

Kommunstyrelsen ka llas ti ll sammanträde 

Tid 2014-11-04, kl. 15:00 

KALLELSE 
Datum 

2014-10-29 

Ersättare 

Tommy Rosenkvist (M) 
Leif Zetterberg (C) 
Sabine Noresson (MP) 
Helene Cranser (S) 
Johan Tolinsson (S) 
Bengt Björlanan (SD) 
LeifLindqvist (V) 

Förmöten från kl. 14.00 om inte annat meddelas 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 

l. lJpprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Eventuella infmmationer 

5. Inrättande av kommunstyrelsens arbetsutskott for innevarande mandatperiod med 5 leda
möter och 3 ersättare 

6. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

7. furättande av kommunstyrelsens personal- och forhandlingsutskott for innevarande man
datperiod med 3 ledamöter och 2 ersättare 

8. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott 

9. Ordning for inkallande av ersättare i styrelsen ochnämndema-mandatperioden 2015-
2018 

l O. Övriga frågor 
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Ordförande 



rnl HÅBO W KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2010-12-06 

Kommunfullmäktige ,/" 

AtC1JU~. q 

JUSTERARE 

KF§ 162 KS 2010/106 

,ltfAVIM~ 
Ordning för inkallande av ersättare i styrelsen och nämnderna 
under mandatperioden fram till och med 2014-12-31 

Fulhnäktige beslöt 2006-1 1-20, § 111, ordningen får ersättarnas inkallande 
får mandatperioden fram till ochmed 2010-12-31. 

Beslutsunderlag 

- Kommunfullmäktiges beslut 20006-11-20, § 111. 

- Kommunstyrelsens beslut i ärendet 2010-11-22. 

- Tjänsteskrivelse 2010-11-25. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att får inkallande av ersättare i styrelsen och 
ÖVliga nämnder, ska fålj ande gälla får mandatperioden fram till och 
med 2014-12-31: 

För ledamot tillhörande Inträder ersättare i fålj ande ordning: 
partigrupp: 

(S) (S), (V), (MP), (Båp), (C), (FP), (KO), (M), (SO) 

(Båp) (Båp), (MP), (V), (S), (M), (C), (FP), (KO), (SO) 

(MP) (MP), (Båp), (S), (V), (C), (FP), (KO), (M) 

(V) (V), (S), (MP), (Båp), (C), (FP), (KO), (M) 

(M) (M), (KO), .(FP), (C), (MP), (S), (V) 

(KD) (KO), (M), (C), (FP), (MP), (Båp), (S), (V) 

(FP) (FP) , (C), (KO), (M), (MP), (S), (V), (Båp), (SO) 

(C) (C), (FP), {KO), (M), (S), (MP), (V) 

Beslutsexpediering 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.3022 
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