
Protokoll 2018-04-10

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Caroline Pellrud (Politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §§54-55

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Gerry Milton

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Kjell Edlund (S)
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-10

Datum för överklagan 2018-04-10 till och med 2018-05-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§54 Val av justerare
§55 Politisk lärling inom kommunstyrelsen 2018
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§54- Val av justerare

Ärendebeskrivning

Justering sker den 11 april.

Förslag till beslut

Gerry Milton (SD) utses till justerare med Astrid Söderquist (C) som ersättare.

Beslut

Gerry Milton (SD) utses till justerare med Astrid Söderquist (C) som ersättare.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§55 - Politisk lärling inom kommunstyrelsen 2018 (KS 18-430)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun finns det möjlighet att under en period följa en nämnds arbete på närmare håll. 
Detta kallas för att vara politisk lärling.

Som politisk lärling följer personen nämndens arbete under max sex månader. För att kunna vara 
politisk lärling krävs det att personen är över 16 år, folkbokförd i Lekebergs kommun och har 
anknytning till ett politiskt parti företrätt i kommunfullmäktige. För varje lärling ska det finnas en 
förtroendevald utsedd till handledare. Max två politisk lärlingar får finnas i samma nämnd under 
samma period.

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att utse Politisk lärling.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. utser Caroline Pellrud (C) till politisk lärling inom kommunstyrelsen under perioden april – 
september 2018
2. utser Wendla Thorstensson (C) till handledare

3. paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. utser Caroline Pellrud (C) till politisk lärling inom kommunstyrelsen under perioden april – 
september 2018
2. utser Wendla Thorstensson (C) till handledare

3. paragrafen justeras omedelbart.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Politisk lärling inom kommunstyrelsen 2018 - (KS 18-430-1)
 §52 KSAU Politisk lärling inom kommunstyrelsen 2018 - (KS 18-430-2)

Sida 5 av 5


	14917f74-b29b-4c82-99e3-ec424a72c379.docx
	Kommunstyrelsen

	5e59ce0a-fcd0-4e53-abcf-1405b2834a13.docx
	40f821e8-abb4-4592-86c1-e44c3b04760d.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	dc8c2275-af19-4880-94d6-2ae65f362e68.docx
	§55 - Politisk lärling inom kommunstyrelsen 2018 (KS 18-430)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag



