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Sammanfattning
I enlighet med kommunstyrelsens reglemente så har styrelsen rätt att inrätta det eller de
utskott som styrelsen finner lämpligt. Kommunstyrelsens föreslås inrätta ett personalutskott
bestående av 5 ledamöter.
Kommunens styrgrupp för finskt förvaltningsområde föreslås bestå av 1:e och 2:e vice
ordföranden i kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden. En
planprioriteringsgrupp föreslås inrättas för översynen av underlaget för planprioriteringar och
hanteringen av den fysiska planeringen och bör bestå av presidierna i kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden och tekniska servicenämnden.
Kommunledningsförvaltningen har också upprättat en förteckning över de val som styrelsen
har att förrätta för perioden oktober 2018 till oktober 2022.

Beslut
1 Kommunstyrelsen inrättar ett personalutskott bestående av 5 ledamöter för tiden 2019-01-01
– 2022-10-31 och följande ledamöter väljs att ingå i utskottet
Kenneth Söderman (L) Ordförande
Roland Tergeland (S) Vice ordförande
Pia Andersson (M) Ledamot
Jan Arvidsson (C) Ledamot
Peter Karlberg (V) Ledamot
2 Kommunstyrelsen utser 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen,
bildningsnämnden och socialnämnden att utgöra kommunens styrgrupp för samråd inom det
finska förvaltningsområdet.
3 Kommunstyrelsen utser presidierna i kommunstyrelsen, samhällsbyggnadnämnden och
tekniska servicenämnden att utgöra planprioriteringsgrupp för översyn av underlaget för
planprioriteringar och hantering av den fysiska planeringen.
4 Följande val förrättas för tiden oktober 2018-oktober 2022:
Arbetsgrupp för landsbygdsutveckling i Motala
Hans Tevell (M)
Kjell Fransson (L)
Jan Arvidsson (C)
Erik Forslund (KD)
Mattias Öberg (S)
Elias Hallén (MP)
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_______________ (V) - val sker vid KS sammanträde den 21 januari
Kalle Schönke (SD )
Kommunala pensionärsrådet
Kenneth Söderman (L) Ordförande
Lena Westerlund (S) Ledamot
Jan Arvidsson (C) Ersättare
_______________ (V ) Ersättare - val sker vid KS sammanträde den 21 januari
Direktör Gustaf Råhléns donationsfond
Annelie Almérus (M) Ledamot
Råd för funktionshinderfrågor
Erik Forslund (KD) Ledamot
Lena Westerlund (S) Ersättare
Leader Folkungaland
Jan Arvidsson (C) Representant
Anna Källström (S) Representantersättare
Leader Vättern
Annelie Almérus (M) Representant
Sead Mulahusic (S) Representantersättare
Regionens styrgrupp kopplad till utveckling av regional investering och etableringsarbete
Kåre Friberg (M) Representant
Elias Georges (S) Representant

Behandling av ärendet
Under överläggningen yttrar sig Erik Backman, Elias Georges, Lena Westerlund, Kenneth
Söderman och ordföranden.

Expedieras till
De valda, Tromanregistret, BN, SN, SBN, TSN, Adm chefen, Näringslivsstrateg för vidarebef
till Leader, KSAU
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