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Politiska uppdrag i ny organisation m m fr o m 2011-01-01  
 
 
Kommunfullmäktige   35 platser 
    Ordf från majoriteten 
    1.e vice ordf från majoriteten 
    2.e vice ordf från oppositionen 
 
Valberedning   1 repr/varje parti 
    Ej längre cirkulerande ordförande- 
    skap 
 
Samhällsbyggnadsnämnden  7 ledamöter/7 ersättare  
    Ordf majoriteten 
    1.e vice ordf oppositionen 
    2.e vice ordf majoriteten  
 
Räddningsnämnd (med Gislaved)  3 ledamöter/3 ersättare  

Utses bland KS ledamöter men ej KS 
presidium 

 
Fastighets AB Järnbäraren   5 ledamöter/5 ersättare 
    Allmänna utskottets ledamöter?  
 
Valnämnden    7 ledamöter/7 ersättare 
    4 majoriteten, 2 oppositionen, 1 (opol) 
    Ordförande majoriteten 
    Vice ordf oppositionen 
 
Styrelsen för Stiftelsen JE Hylténs  5 ledamöter/5 ersättare 
    Ordförande majoriteten 
    Vice ordf  oppositionen 
 
Kommunstyrelsen   15 ledamöter/15 ersättare  
    Ordf från majoriteten 
    1.e vice ordf från majoriteten 
    2.e vice ordf från oppositionen 
 
 
Fasta beredningar under fullmäktige 
 
Kommunutvecklingsberedning  1 repr samt ersättare/parti 
    Ordf från majoriteten 
    Allmänhet och sakkunniga 
 
 



Demokrati- och integrationsberedning  1 repr samt ersättare/parti 
    Ordf från majoriteten 
    Allmänhet och sakkunniga 
 
Beredningen Forum Välfärd Ordf och vice ordf utses bland KF- 

ledamöter 
 
 
Tillfällig beredning under fullmäktige 
     
Organisationsberedning En ledamot samt ersättare från varje 

parti i fullmäktige 
 
---  
Kommunstyrelsens utskott 
 
 
Allmänna utskottet 5 ledamöter/5 ersättare valda ur 

kommunstyrelsen och dess ersättare 
Ordf från majoriteten 

    1.e vice ordf från oppositionen 
    2.e vice ordf från majoriteten  
 
 
Barn- och utbildningsutskottet 5 ledamöter/5 ersättare valda ur 

kommunstyrelsen och dess ersättare 
Ordf från majoriteten 

    1.e vice ordf från oppositionen 
    2.e vice ordf från majoriteten  
 
Socialutskottet 5 ledamöter/5 ersättare valda ur 

kommunstyrelsen och dess ersättare 
Ordf från majoriteten 

    1.e vice ordf från oppositionen 
    2.e vice ordf från majoriteten  
 
Utses av och från Kommunstyrelsen 
 
Representant till styrgruppen för Kulturarv  En ledamot och en ersättare 
Marieholm      
 
Ledamot till lokala arbetsmarknadsrådet  Idag KSO samt KS 2.e vice ordf 
 
Handikapprådet Idag en representant från majoriteten 

och en ersättare från oppositionen. 
Socialförv utreder rådets framtid och 
man kan därför avvakta att utnämna 
dessa.  

 



Pensionärsrådet Idag en representant från majoriteten 
och en ersättare från oppositionen.  

 Socialförv utreder rådets framtid och 
man kan därför avvakta att utnämna 
dessa.  

 
Centrala arbetsmiljökommittén Idag fem ledamöter från arbetsgivaren 

varav Kommunstyrelsen har utsett två 
av dessa, övriga nämnder övriga. 
Personalavd utreder CAMK.s framtid 
och man kan därför avvakta att 
utnämna dessa.  

 
Styrelsen för Leader Västra Småland En representant utses från KS.  
 Idag Inga-Lill AH 
 
 
Övriga uppdrag, ej avhängiga ny politisk organisation, utses av fullmäktige 
 
 
Vägföreningarnas sammanträden  2 kommunala ombud/2 ersättare 

Ombuden förtroendevalda, en från 
varje block, ersättarna (opol) 
tjänstemän innevarande period 

 
Företagshälsan   1 ledamot/1 ersättare 

KSordf ledamot, KS 1 e.vice ordf 
ersättare innevarande period 

 
Nissans och Lagans vattenvårdsförbund  1 ombud/1 ersättare  

MibyN ordf ombud, KS ordf ersättare 
innevarande period  

 
Lövensköldska Fonden   1 ledamot/1 ersättare 
    Båda majoriteten innevarande period 
 
 
Stiftelsen Isabergstoppen   1 ledamot/1 ersättare 
    Båda majoriteten innevarande period 
 
Överförmyndare   1 överförmyndare/1 ersättare 
    Båda majoriteten innevarande period 
 
Jönköpings länstrafik AB   1 ombud/1 ersättare 

KS ordf ombud, KS 1.e vice ersättare 
innevarande period 

 
Gode män, förrättningar i tätort  3 ledamöter,  

2 majoritet och en opposition 
innevarande period 



 
Gode män, förrättningar på landsbygd  3 ledamöter,  

Samtliga majoritet innevarande period 
 
Gnosjö jaktvårdskrets   1 ledamot/1 ersättare 
    Båda majoriteten innevarande period 
 
Nämndemän till Jönköpings tingsrätt  3 nämndemän 

2 majoriteten och en oppositionen 
innevarande period 

 
Lekmannarevisorer till Fastighets AB Järnbäraren 1 ledamot/1 ersättare 

Ledamoten oppositionen och ersättaren 
majoriteten 

 
Högskolan på hemmaplan (HPH)  2 ledamöter/2 ersättare 

En ledamot samt ersättare från vardera 
blocket 

 
Kommittén för Davidsonska donationen  6 ledamöter/1 ersättare (?)  

2 majoriteten, 1 oppositionen och 3 
(opol) innevarande period. Ersättaren 
majoriteten. 

 
Ombud för val av styrelse till stiftelsen Vallerstads En representant vardera för Gnosjö,  
Gård Kulltorp, Källeryd, Kävsjö och 

Åsenhöga. 4 majoritet och 1 opposition 
innevarande period 

 
Revisorer 7 ledamöter/inga ersättare innevarande 

period 
 5 majoriteten och två oppositionen 
 Ordföranden opposition och vice ordf 

majoritet innevarande period 
 
Begravningsombud 2011 – 2014 Inget egentligt politiskt uppdrag 
 I dag har KF ordf detta uppdrag 
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