Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-21

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 18:00 – 18:15

Beslutande

Se nästa sida

Sida 1

Övriga deltagande

Utses att justera

Johan Gotthardsson (L) och Marianne Kjellquist (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

………………………………………………………….

Paragrafer

§§ 28-36

Malin Eriksson
Ordförande

Justerande

Justerandes sign

……………………………………………….
Jan Wahn
……………………………………………………………………..
Johan Gotthardsson
Marianne Kjellquist

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-21

Ledamöter

Justerandes sign

Jan Wahn (C)
ordförande
Cathrine Kronberg (M)
1:e vice ordförande
Gerd Larsson (S)
2:e vice ordförande
Johan Abrahamsson (M)
ledamot
Anette Karlsson (M)
ledamot
Elvi Fagerlund (M)
ersättare
Erik Ekblom (M)
ledamot
Bert Levefelt (M)
ledamot
Siv Samuelsson (M)
ledamot
Sandra Magnusson (M)
ledamot
Björn Fagerlund (M)
ledamot
Marianne Aldén (M)
ledamot
John-Gunnar Nilsson (M)
ledamot
Anita Ahl (M)
ledamot
Mats Rosén (M)
ersättare
Jonas Ivarsson (M)
ledamot
Rune Skogsberg (C)
ledamot
Leif Andersson (C)
ersättare
Emil Gullbrantz (C)
ersättare
Johan Gotthardsson (L)
ledamot
Annika Käll (L)
ersättare
Morgan Forsberg (KD)
ledamot
Emma Sjögren (KD)
ledamot
Ida Ekeroth (S)
ledamot
Marianne Kjellquist (S)
ledamot
Lars Göran Kvist (S)
ersättare
Janne Jansson (S)
ledamot
Linnea Wall (S)
ledamot
Sture Pettersson (S)
ledamot
Björn Nilsson (S)
ledamot
Leif Udéhn (S)
ledamot
Tuula Ojala (S)
ledamot
Marianne Johansson (S)
ledamot
Leif Andersson (S)
ledamot
Marie Molin (S)
ledamot
Peringe Carlsson (S)
ledamot
Per Rosengren (V)
ledamot
Sara Wallmon (V)
ledamot
Emil Frick (V)
ersättare
Marie Engström Rosengren (V) ledamot
Nils Farken (MP)
ledamot
Mats Karlsson (MP)
ledamot
Marie Bivefors (SD)
ledamot
Ola Jonegård (-)
ledamot
Christer Dalvik (MAP)
ledamot
Henrik Karlsson (-)
ledamot
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2016-03-21

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-03-21

Anslagsdatum

2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 28

Dnr 2016/00017

Handlingar att anmäla

Revisionsrapport

Granskning av IT-nämndens ekonomiska styrning.
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mariestad, Töreboda
och Gullspångs kommuner genomfört en granskning av IT-nämndens
ekonomiska styrning inom MTG-kommunerna. (KS 2016/104)
_______________________________
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Kommunfullmäktige
Kf § 29

Dnr 2015/00343

Medborgarförslag om att utvidga strandpromenaden vid
Tidan med en övergång från Electrolux till kvarnen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget.
Liknande förslag finns i den antagna fördjupade översiktsplanen för Mariestad 2013.
Ett genomförande av dessa intentioner får prövas i det årliga budgetarbetet.
Bakgrund

Lars Grimborg, Leksbergsvägen 15 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit
att strandpromenaden längs Tidan ska förlängas i form av en övergång mellan
Electrolux och den gamla kvarnen.
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) Mariestad framgår att strandpromenaden
längs Tidan och Vänern behöver förbättras för att öka tillgängligheten för fler.
Vidare framgår att ”Längs med Vänern och Tidan kopplas befintliga gångvägar
samman till en sammanhängande strandpromenad” samt att nya tvärkopplingar
pekas ut på sidorna 70-71. Ett genomförande av dessa intentioner får prövas i årligt
budgetarbete.
Området vid Electrolux och den gamla kvarnen undersöktes i arbetet med FÖP
Mariestad och det konstaterades att det inte var aktuellt att bygga på befintlig bro.
Järnvägsbron används av industrierna och det ansågs inte lämpligt. Däremot är det
möjligt att bygga vidare på dammens konstruktion där det redan finns möjlighet att
gå ut över en del av Tidan. Skulle dammen tas bort är det viktigt att spara delar för
att möjliggöra en enklare brokonstruktion.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-25 att återremittera ärendet för
att förslaget skulle samordnas med Länsstyrelsens skötselplan för området.
Stadsplaneavdelningen, mark- och exploateringsavdelningen i samråd med
miljöavdelningen anser att en förbindelse över Tidan vid stadskvarnen är fullt möjlig.
Samordningen av en gångförbindelse bör ske genom förvaltningsgruppen, där
Länsstyrelsen, Mariestads kommun, Naturskyddsföreningen i Mariestad, Tidans
vattenförbund, Mariestads Sportfiskeklubb, VänerEnergi, Göteborgs universitet samt
Metsä Tissues samverkar.
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Förutsättning för projektet är att det sker en utrivning av vattenkraftverket till
stadskvarnen, så att dammkonstruktionen blir tillgänglig för annan användning.
En förstudie bör göras för projektets helhet innan uppdrag och investering bestäms.
Studien bör då också behandla anslutande gångstråk längs med Tidan, så att
intentionerna med FÖP Mariestad uppfylls.
Tilltänkt skötselplan:
Det saknas fastställd skötselplan för det aktuella området kring Tidan. Biotopskyddet
har ingen skötselplan utan istället sägs att åtgärder som kan skada naturvärdena inte får
vidtas, med undantag för underhåll av befintliga anläggningar såsom ledningar m.m. I
beslutet preciseras detta som:
- Exploatering för vattenkraft
- Bortledning av vatten
- Anläggningar
- Bebyggelse
- Schaktning
- Tippning av sten, jord eller snömassor
- Avverkning/röjning av träd/buskar och/eller skog
- Borttagande av död ved
- Rensning av vattenvegetation
Kraftverksdammen ligger utanför biotopskyddsområdet och att bygga en gångbro i det
läget möter inga hinder så länge inte naturvärdena inom biotopskyddet skadas enligt
ovan.
Länsstyrelsen tog år 2011 fram ett förslag till skötselplan för en eventuell
reservatsbildning, men denna fastställdes inte då det inte blev något reservat.
Åtgärderna i planen ligger dock till stor del till grund för arbetet med Stadskvarnen och
förvaltningsgruppens arbete i övrigt, då de beskriver vilka åtgärder som krävs för att
bevara och utveckla naturvärdena. Enligt denna plan berör en ev. förbindelse i
kraftverksdammens läge två skötselområden, 2.2 och 6.1.
För 2.2 föreslogs att under förutsättning att Stadskvarnsdämmet rivs ut, återskapas en
strömmande vattendragssträcka direkt uppströms platsen för dämmet. Huvuddelen av
vattnet kommer då att flyta i den gamla å-fåran. För att underlätta för fisken, särskilt
aspen, att vandra förbi den återskapade forsen föreslås att stora ståndplatsstenar (400600) läggs oregelbundet på den återskapade strömsträckan uppströms stadskvarns-
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dämmet. Fisken kan då få vila direkt efter kraftansträngningen vid forspassagen.
Dessutom finns vissa förutsättningar att återskapa lekområde för asp och öring på den
återskapade forsen. Detta görs genom utlägg av natursten och grus (16-80 mm).
För 6.1 sägs att vid området runt stadskvarnen bör lämningar, såsom stensättningar
och landfästen röjas fram så att de blir väl synliga för allmänheten. En informationsskylt om historiken i området sätts upp i anslutning till stadskvarnen.
Det är således viktigt att inte hindra vandringsmöjligheten genom att göra passagen
genom dammen för smal så att vattenhastigheten blir för hög. Detta behöver beaktas
vid konstruktion av en gångbro. I övrigt motsäger inte förslaget till skötselplan att det
anläggs en gångförbindelse över kraftverksdammen. Tvärtom är ett av syften i
planförslaget att skapa och upprätthålla goda förutsättningar för ett naturanpassat rikt
tätortsnära friluftsliv.
Skötselplanen är än så länge bara ett förslag. Samordningen av en gångförbindelse med
biotopskyddsområdet och naturvärdena i övrigt skulle dels ske genom förvaltningsgruppen, dels genom den prövning av vattenverksamhet som måste till.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-02-16,
Medborgarförslag om att utvidga strandpromenaden vid Tidan med en
övergång från Electrolux
Medborgarförslag från Lars Grimborg, Leksbergsvägen 15 i Mariestad, i vilket
han föreslår att strandpromenaden längs Tidan ska förlängas i form av en
övergång mellan Electrolux och den gamla kvarnen
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik, miljöutredare
Håkan Magnusson samt exploateringschef Erik Randén 2016-02-09, Yttrande
gällande motion om passage över Tidan vid stadskvarnen.
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Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt chefen för
sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2015-10-27, Medborgarförslag om
förlängning av strandpromenaden längs Tidan i form av en övergång mellan
Electrolux och den gamla kvarnen.

Expedieras till:
Lars Grimborg
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Miljöutredare Håkan Magnusson
Exploateringschef Erik Randén
Chef för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
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Dnr 2016/00021

Utökning av befintligt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Ullervad, Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utöka befintligt verksamhetsområde för vatten
och spillvatten i området Ullervad till att även innefatta fastigheterna;
Brunnsberg 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 samt Fors 2:11, 2:30, 2:35, 2:36, 2:37, 5:3, 6:2, 7:1.
Bakgrund

Samhället Ullervad ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och
spillvatten. I direkt anslutning till verksamhetsområdet för Ullervad ligger området
Fors/Brunnsberg. Området utgörs av elva bebyggda bostadsfastigheter och en
fastighet där Mariestads ridklubb bedriver sin verksamhet.
I området förekommer problem med dricksvattenkvaliteten och området skulle
betjänas, både med avseende på människors hälsa och miljön, av att intas i det
kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Detta sammanvägt med
den direkta närheten till befintligt verksamhetsområde medför att kommunen enligt
6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har en skyldighet att upprätta
verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området. Vidare kommer
ridanläggningen att utökas med en servering, vilket även påskyndar kommunens
utbyggnad.
När det gäller stora fastigheter är det endast möjligt att ta med den del av fastighet
som ska ha tillgång till kommunala vattentjänster i verksamhetsområdet. Därför
föreslås att några av fastigheterna delas så att endast ytan runt bostadshusen tas med i
verksamhetsområdet.
Att skapa verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området medför en
uppskattad kostnad om 2 500-3 000 tkr. Med dagens taxa nås med
anläggningsavgifterna endast en täckningsgrad mellan 50 och 60 procent i detta
projekt. Resterande täcks av taxans brukningsavgifter.
VA-avdelningen har under hösten 2015 arbetat fram ett förslag till en övergripande
VA-plan för Mariestad och hela MTG. I denna plan, vilken skall förankras politiskt
inom kort, är det föreslagna området högt prioriterat tillsammans med flertalet andra
så kallade § 6-områden. Att försörja dessa områden med kommunalt VA kommer att
kräva en översyn av taxans anläggningsavgifter för att dessa på sikt ska harmonisera
med de kostnader som uppstår vid anläggandet.
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Tekniska nämnden beslutade 2016-01-26 att föreslå kommunfullmäktige i
Mariestads kommun att utöka befintligt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i området Ullervad till att även innefatta fastigheterna; Brunnsberg
1:3, 1:4, 1:5, 1:6 samt Fors 2:11, 2:30, 2:35, 2:36, 2:37, 5:3, 6:2, 7:1.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av VA-ingenjör Amanda Haglind och VA- och gatuchef
Michael Nordin 2016-02-23, Komplettering till förslaget om utvidgande av
kommunalt verksamhetsområde i Ullervad
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-02-04, Utökning av
befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ullervad
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-01-26 § 4, Utökning av befintligt
av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ullervad, Mariestads
kommun.
Skrivelse upprättad av VA- och gatuchef Michael Nordin samt VA-ingenjör
Amanda Haglind 2016-02-01, Utvidgande av verksamhetsområde för vatten
och spillvatten i Ullervad.
Karta över befintligt verksamhetsområde samt förslag till utökat
verksamhetsområde.
Expedieras till:
VA- och gatuchef Michael Nordin
VA-ingenjör Amanda Haglind
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Dnr 2015/00410

Reviderade ordningsföreskrifter för torghandel

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att, för sin del, anta de reviderade ordningsföreskrifterna
för torghandel i Mariestad.
Bakgrund

Verksamhet teknik har upprättat förslag till reviderade ordningsföreskrifter för
torghandel då förändringar skett i gällande regelverk som berör denna
verksamhet. Samtidig har ett MTG-gemensamt dokument upprättats.
Ordningsföreskrifterna har varit på remiss till respektive kommunstyrelse och
dokumentet har uppdaterats efter följande synpunkter:
-

Försäljning får även ske de sex vardagar som infaller närmast före
påskdagen, midsommardagen och juldagen.

-

Paragrafnumreringen har rättats till på sid 4.

-

Vidare har kartbilagorna uppdaterats och kompletterats med kartor för
Gullspång och Hova.

Tekniska nämnden beslutade 2016-01-26 att föreslå kommunfullmäktige i Mariestad,
Töreboda och Gullspång att anta ordningsföreskrifterna för torghandel i Mariestad,
Töreboda och Gullspångs kommuner.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-01-26, Uppdaterade
ordningsföreskrifter för torghandel.
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Förslag till ordningsföreskrifter för torghandel i Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Gullspångs kommun
Töreboda kommun
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Dnr 2015/00393

Motion om möjlighet till eget boende med handledning och
stöd för personer inom socialtjänstens verksamhet

Kommunfullmäktiges beslut

Mariestads kommun har redan påbörjat arbetet med modellen ”Bostad först”.
Ett hinder i arbetet är tillgången till bostäder. Om tillgången till bostäder var
större skulle arbetet med ”Bostad först” kunna genomföras med fler personer.
Motionen är därmed besvarad.
Bakgrund

Marianne Kjellquist (S) och Janne Jansson (S) har i en motion föreslagit att
Mariestads kommun ska tillhandahålla lägenheter så att personer inom socialtjänstens
verksamhetsområde får ett eget ansvar och stöd i vardagen och möjlighet till ett eget
liv. Motionärerna föreslår en uppstart med tre till fem lägenheter som efter
uppföljning kan utgöra en modell att arbeta vidare med. Motionen överlämnades till
individ- och familjeomsorgschefen för beredning.
Under ett antal år har det pågått ett utvecklingsarbete inom individ- och
familjeomsorgsavdelningen för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller
beroendeproblematik. Statliga medel genom den s.k. PRIO-satsningen har gjort det
möjligt att metodutveckla och kompetenshöja. Socialnämndens inriktning är att
utveckla arbete och metoder som leder till att fler personer får stöd och hjälp på
”hemmaplan”. Som ett led i detta beslutades under år 2015 att en grupp av
psykosociala enhetens boendestödjare skulle börja arbeta enligt modell ”Bostad
först”.
”Bostad först” utmanar det traditionella sättet att arbeta med personer som befinner
sig i hemlösproblematik i kombination med psykiska problem och/eller
beroendeproblematik. I ”Bostad först” ses inte en egen bostad som något att
kvalificera sig till via en s.k. boendetrappa, utan som en grundförutsättning för att
personen ska kunna förbättra sin livssituation. Ge hemlösa en bostad, erbjud sedan
skräddarsytt stöd efter de boendes behov, det är i korthet vad ”Bostad först” går ut
på. ”Bostad först” har visat sig vara ett kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt att
arbeta med målgruppen. Metoden har provats i bl.a. USA, Tyskland och Finland,
med goda resultat. I Sverige används metoden bl.a. i Göteborg, Helsingborg,
Karlstad, Malmö, Sollentuna, Norrköping, Stockholm, Täby, Örebro, Ale, Eskilstuna,
Luleå, Lund, Nyköping, Värmdö, Västerås och Umeå.
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Några grundläggande principer för ”Bostad först” är:
-

En bostad är en grundläggande mänsklig rättighet.

-

Samtliga klienter ska bemötas med respekt, värme och medkänsla.

-

Man åtar sig att arbeta med klienter så länge som de behöver det.

-

Lägenheterna ska vara utspridda i det vanliga lägenhetsbeståndet.

-

Bostad och behandling ska vara separerade från varandra.

-

Konsumenterna har självbestämmanderätt.

-

Arbetet ska orienteras mot återhämtning och skadereduktion.

I Mariestad har arbetet påbörjats i liten skala, det är för närvarande sju personer som
har denna typ av insats. Ett stort hinder i arbetet är tillgången till bostäder. Om
tillgången till bostäder var större skulle arbetet med ”Bostad först” kunna
genomföras med flera klienter.
Metoden ”Bostad först” är ett viktigt inslag i individ- och familjeomsorgens arbete
med att finna individuella lösningar för enskilda, i hemmamiljö.
Tillgången till bostäder är ett stort hinder i individ- och familjeomsorgens arbete.
Detta gäller arbetet med integration, våld i nära relationer, unga som behöver flytta
hemifrån samt gruppen med psykisk funktionsnedsättning och/eller
beroendeproblematik. Ett antal bostäder tillhandahålls varje år från Mariehus men
detta är inte tillräckligt. Det förekommer att socialnämnden hyr bostäder för att
sedan hyra ut i andra hand till enskilda med behov men det är inte alltid dessa
personer godkänns av hyresbolagen som hyresgäster, trots att socialnämnden bistår
med olika former av stöd för att det ska fungera i boendet och med
hyresinbetalningar.
Individ- och familjeomsorgen kommer att rekrytera en resurssamordnare som bl.a.
kommer att arbeta med att hitta lösningar med bostäder för enskilda men även hitta
andra former av resurser, t.ex. rekrytera kontaktpersoner och ledsagare. En
resurssamordnare är inte hela lösningen på bostadsproblemet men det kan
effektivisera arbetet.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut med tillägg av
ordet ”fler” i sista meningen.
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Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut med det
redaktionella tillägget i form av ordet ”fler” i sista meningen och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Motion av Marianne Kjellquist (S) och Janne Jansson (S) i vilken de föreslår att
Mariestads kommun ska tillhandahålla lägenheter så att personer inom
socialtjänstens verksamhetsområde får ett eget ansvar och stöd i vardagen och
möjlighet till ett eget liv.
Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 201601-25, Svar på remiss dnr KS 2015/393 – Motion om möjlighet till eget boende
med handledning och stöd för personer inom socialtjänstens verksamhet.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om möjlighet till
eget boende med handledning och stöd för personer inom socialtjänstens
verksamhet.

Expedieras till:
Marianne Kjellquist
Janne Jansson
IFO-chef Anette Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sida 16

Sammanträdesdatum
2016-03-21

Kommunfullmäktige
Kf § 33

Dnr 2016/00110

Entledigande från uppdraget att vara ledamot och ordförande i
valnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Göran Wellman (M) från uppdraget att vara
ledamot och ordförande i valnämnden.
Det antecknas att valberedningen återkommer med förslag på ny ledamot och
ordförande efter Wellman (M).
Bakgrund

Göran Wellman (M) har begärt att bli entledigad från uppdragen att vara
ledamot och ordförande i valnämnden.
Expedieras till:
Göran Wellman
Lönekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 17

Sammanträdesdatum
2016-03-21

Kommunfullmäktige
Kf § 34

Dnr 2016/00139

Entledigande från uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Nils Farken (MP) från uppdraget att vara ledamot i
kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för att få
utsett ny ledamot efter Farken (MP).
Bakgrund

Nils Farken (MP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
kommunfullmäktige.

Expedieras till:
Nils Farken
Lönekontoret
Länsstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 18

Sammanträdesdatum
2016-03-21

Kommunfullmäktige
Kf § 35

Dnr 7984

Entledigande och val av ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Nils Farken (MP) från uppdraget att vara
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.
Det antecknas att valberedningen återkommer med förslag på ny ledamot efter
Farken (MP).
Bakgrund

Nils Farken (MP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.

Expedieras till:
Nils Farken
Lönekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 19

Sammanträdesdatum
2016-03-21

Kommunfullmäktige
Kf § 36

Dnr 7985

Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Nils Farken (MP) från uppdraget att vara
ledamot i kommunstyrelsen.
Det antecknas att valberedningen återkommer med förslag på ny ledamot efter
Farken (M).
Bakgrund

Nils Farken (MP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Nils Farken
Lönekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

