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Sammanträdesdatum

2011-06-20

Kommunfullmäktige
Kf § 79

KS 2011/0200

Fråga
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Med fullmäktiges medgivande ställer Leif Andersson (c) en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Tommy Pettersson Friberg (s). Frågan gäller om Tommy
Pettersson Friberg kommer att kalla till ett extra möte med barn- och utbildningsnämnden för att behandla ett erbjudande från Torsö bygdegårds- och idrottsförening om ekonomiskt bidrag.
Tommy Pettersson Friberg (s) besvarar frågan.
___________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 80

KS 2011/0200

Fråga
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Med fullmäktiges medgivande ställer Leif Andersson (c) en fråga till kommunalrådet
Christer Dalvik (map). Frågan gäller om Dalvik kommer att ta upp ett erbjudande från
Torsö bygdegårds- och idrottsförening om ekonomiskt bidrag på kommunstyrelsens arbetsutskotts nästa sammanträde.
Christer Dalvik (map) besvarar frågan.
___________________________________________________

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 81

KS 2011/0026

Drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun 2012 samt flerårsplan för 2013-2014
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten för år 2012 samt flerårsplan
för 2013-2014 med den justeringen att ordet ”Marieholmsskolan” i projekt 2428
ska strykas.

2.

Kommunens långfristiga nyupplåning för budgetåret 2012 får högst uppgå till 40
miljoner kronor.

3.

Kommunfullmäktige fastställer driftsbudgeten för år 2012 samt flerårsplan för
2013-2014.
Resultatet i flerårsplanen är för närvarande negativt. Flerårsplanen kommer att därför att revideras och en plan som visar överskott kommer att presenteras för kommunfullmäktige i november 2011.

4.

Skattesatsen ska vara oförändrad, d.v.s. 21.69 kronor, med undantag för den skatteväxling om 43 öre som kommer att ske med Västra Götalandsregionen med anledning av förändrat ägarskap för Västtrafik.
En justerad skattesats kommer att presenteras för kommunfullmäktige i november 2011.

5.

Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara oförändrade.

6.

Partistödet ska vara oförändrat (se Kf § 22/07).

7.

Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutliga belopp för skatt enligt slutlig
taxering samt belopp för statsbidrag, enligt vad som beslutas av riksdagen, i den
antagna driftsbudgeten för Mariestads kommun under år 2012 och flerårsplan
2013-2014.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till budget 2012 och flerårsplan 2013 -2014.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med fullmäktiges beslut med den avvikelse som framgår av
Per Rosengrens (v) yrkande.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 81 (forts).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Behandling i kommunfullmäktige
Jens Söder (s), Christer Dalvik (map), Åsa Olsson (v), Nils Farken (mp) och Tommy
Pettersson Friberg (s) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Per Rosengren (v) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkandet att ordet ”Marieholmsskolan” i projekt
2428 ska strykas.
Johan Abrahamsson (m), John-Gunnar Nilsson (m), Stig H Johansson (fp), Rune
Skogsberg (c) och Dan Freij (kd) tillstyrker oppositionens budgetförslag (protokollsbilaga 2).
Johan Abrahamsson (m) yrkar som tilläggsyrkande att kommunfullmäktige ska besluta
om inhibition av barn- och utbildningsnämndens beslut den 16 juni 2011 att flytta över
elever från Torsö skola till Hassle skola. Abrahamsson (m) yrkar vidare att kommunfullmäktige ska bevilja borgen och anslå driftsmedel till en ny bollhall.
Ordföranden meddelar att Johan Abrahamssons (m) tilläggsyrkanden inte kan tas upp till
prövning eftersom yrkandena innefattar nya ärenden som inte har beretts av kommunstyrelsen.
Ordföranden tar upp Per Rosengrens (v) ändringsyrkande till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar därefter enhälligt att kommunstyrelsens förslag, med nyss
beslutad justering, och oppositionens motförslag ska ställas mot varandra i en proposition.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag och oppositionens motförslag till beslut
och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunfullmäktige godkända propositionsordning. Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet
med oppositionens motförslag röstar Nej.
Vid omröstningen avges 26 Ja-röster och 20 Nej-röster. Tre ledamöter är frånvarande.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ledamöterna från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
(Bilaga 27 A-D)
___________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 82

KS 2011/0151

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Norra
Skaraborg 2010
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet
Norra Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Rune Skogsberg (c) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Samordningsförbundet Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med lagen
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
Västra Götalandsregionen.
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning,
räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2010 och bl.a tillstyrkt att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 28 A-D)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 83

KS 2011/0143

Fråga om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra
Skaraborg 2010
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i förbundsdirektionen för räddningstjänsten
Östra Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Jens Söder (s), Johan Abrahamsson (m) och Stig H Johansson (fp) anmäler jäv och deltar
inte i beslutet.
Bakgrund
Direktionen inom räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för år
2010. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Revisorerna inom kommunalförbundet har bl.a tillstyrkt att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 29 A-D)
___________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 84

KS 2011/0137

Avtal med Kommuninvest om tydligt medlemsansvar
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal med Kommuninvest avseende
Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon medlem
med hänsyn till det solidariska borgensåtagandet. Vidare reglerar avtalet den närmare proceduren om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en medlem.

2.

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal med Kommuninvest avseende
regress m.m.
Detta avtal omfattar de exponeringar som Kommuninvest har gentemot sina motparter. Dessa
exponeringar uppkommer som en följd av Kommuninvests användning av derivat, ett slags försäkringsinstrument, som Kommuninvest använder sig utav för att minimera riskerna i verksamheterna.

Bakgrund
Årsstämman i Kommuninvest har enhälligt beslutat att medlemmarna ska ingå två nya
avtal som syftar till att medlemsansvaret förblir tydligt även i framtiden.
Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv finansiering baseras på bolagets mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. De två nya avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar eftersom den solidariska borgen, som redan finns, inte ändras.
Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut och kraven från medlemmarna, myndigheter samt
kreditvärderingsföretag har ökat. Till detta kommer användningen av olika typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minimera riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt vid likviditetsförvaltning.
Kommuninvest har gjort bedömningen att de två nya avtalen även innebär att någon ytterligare ändring av avtal som rör medlemsansvaret inte ska behöva göras inom överskådlig framtid.
Ekonomichef Maria Vaziri har tillstyrkt att avtal tecknas i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 30 A-D)
___________________________________________________

Kommuninvest
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur
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Kf § 85

KS 2009/0132

Beslut om antagande: Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige antar den tematiska fördjupningen till översiktsplanen för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).
Johan Abrahamsson (m) och Ola Bertilsson (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Huvudsyftet med den tematiska fördjupningen till översiktsplanen för LIS är att avgränsa
strategiska områden för utvecklingsåtgärder i strandnära läge för att skapa en mer levande landsbygd.
Under arbetsprocessen har ett flertal informationsmöten genomförts och planen har varit föremål för samråd och utställning. Efter samråd och utställning har inkomna yttranden sammanställts och kommunstyrelsen har tagit ställning till synpunkterna.
I förslag till antagandehandling har nio områden pekats ut som möjliga LIS-områden.
Inom dessa områden kan vissa lättnader vara möjliga avseende strandnära bebyggelse för
att skapa en mer levande landsbygd. Arbetet har skett med utgångspunkt från den nya lagen om Strandskydd och utvecklingen av landsbygden (prop. 2008/09:119).
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Åsa Olsson (v), Rune Skogsberg (c) och Dan Freij (kd) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 31 A-E)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 86

KS 2011/0123, 0142, 0131

Förslag till ny plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del:
-

Anta bifogat förslag till taxa ”Plan- och bygglovtaxa 2011, inklusive kart- och
mättaxa”.
Fastställa en gemensam kommunfaktor N om 0,9.
Besluta att mPBB justeras 1 januari varje år efter prisbasbeloppet.
Besluta att utfallet av taxan ska utvärderas av miljö- och byggnadsnämnden efter
första helåret i bruk.
Besluta att för ärenden som har registrerats före den 1 oktober 2011 ska nu gällande taxa tillämpas/gälla.

Taxan ska gälla från och med 1 oktober 2011.
Bakgrund
Regeringen har beslutat om ändringar i Plan- och bygglagen, som har trätt i kraft den 2
maj 2011. Samarbetsorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit
fram ett förslag till ny PBL-taxa.
Förslaget till ny taxa gäller:
1.
2.
3.
4.

Uppdrag där innehållet är oförändrat men taxan föreslås justeras för att bättre
motsvara de faktiska kostnaderna (till exempel olika mättjänster).
Nya uppdrag där det idag inte finns någon taxa (till exempel planbesked).
Uppdrag som har utökats eller ändrats på annat sätt (till exempel handläggning av
ansökningar om bygglov och anmälningar).
Uppdrag som utförs idag, men där det inte finns taxeförslag från tidigare (tillsyn
hissar).

I SKL:s taxeförslag ingår även taxa för handläggning av strandskyddsdispenser samt taxa
för tillstånd för brandfarlig vara. I det förslaget är ”Tabell 22 Brandfarliga och explosiva
varor” utlyft då tillståndsgivningen har överförts till Räddningstjänsten i Skaraborg. Tabell 8, Avgifter för områdesbestämmelser och detaljplaner är ändrad.
En arbetsgrupp bestående av representanter från Miljö- och byggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt respektive kommuns planerings- och exploateringsenheter har

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 86 (forts).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

konsekvensbedömt SKL:s förslag till taxa inom respektive område. Konsekvensbeskrivningen har därefter remitterats till respektive kommunledningskontor för samråd. Planeringen är att samma taxa ska gälla i MTG-kommunerna efter beslut i respektive kommuns fullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 32 A-D)
___________________________________________________

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 87

KS 2011/0136

Förslag på ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar för sin del att anta miljö- och byggnadsnämndens reglemente enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag.
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente med anledning av den nya plan- och bygglagen, som har trätt
i kraft den 2 maj 2011.
Eftersom miljö- och byggnadsnämnden är en gemensam nämnd för Mariestad Töreboda
och Gullspång ska ändringarna i reglementet även godkännas av kommunfullmäktige i
Töreboda och Gullspång.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 33 A-D)
___________________________________________________

Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 88

KS 2011/0157

Projekt Kraftsamling – unga till arbete
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________------____----

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska delta i ”Projekt Kraftsamling –
unga till arbete”. Kostnaden - 288 tkr - ska belasta kommunens resultat för innevarande
år.
Bakgrund
Ungdomsarbetslösheten i norra Skaraborg är bland de högsta i landet. Över 850 ungdomar i åldern 16-24 år från de tre MTG-kommunerna är inskrivna vid arbetsförmedlingen. Av dessa har ca 200 någon form av tillfällig anställning eller deltid och ca 80 är lönebidragsanställda. Mellan 500 och 600 ungdomar är inskrivna i program eller är helt utan
sysselsättning. Med detta menas att de i princip saknar kontakt med arbetslivet och endast deltar i aktiviteter någon eller några gånger i veckan.
Som en kraftfull åtgärd för att öppna arbetsmarknaden för ungdomarna i norra Skaraborg kommer ett MTG-övergripande projekt att genomföras. Huvudmän för projektet
är Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner . Övriga samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, näringslivet, organisationer samt folkbildningen. Avsikten med projektet är att skapa en organisation där individens behov står i centrum, där individen får tillgång till fler och bättre alternativ samt där befintliga resurser används på ett optimalt sätt.
Projektets syfte är att:
-

-

Eliminera långtidsarbetslösheten bland ungdomar genom att förstärka och utveckla insatser som leder till att ungdomar i målgruppen får anställning, påbörjar
en utbildning eller genom praktik och annan näringslivskontakt ökar sina möjligheter att få arbete.
Förse företagen med dugliga medarbetare, motverka utflyttning och förhindra
social utslagning av ungdomar.
Genom bred och tydlig kommunikation med företag och kommuner skapa fler
praktikplatser.

-

Kartlägga det kommande behovet av ersättningsrekryteringar inom näringsliv
och kommun.

-

Initiera vuxenutbildningar och företagsförlagda utbildningar som motsvarar näringslivets behov av utbildad arbetskraft på kort och lång sikt.

-

Utveckla insatser som främjar entreprenörskap och socialt företagande (t.ex.
inom ramen för biosfärområdet) bland unga arbetslösa.
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projektet är uppdelat i två delar; Fas ett kommer att pågå fram t.o.m. årsskiftet
2011/2012 och fas två planeras att pågå t.o.m. år 2013.
Den totala kostnaden för fas ett uppgår till 480 tkr. Fördelat efter ”MTG fördelningsnyckel” 60/25/15 är den totala kostnaden per kommun följande:
Mariestad
Töreboda
Gullspång

288 tkr
120 tkr
72 tkr

Avsikten är att söka offentlig medfinansiering från Europeiska Socialfonden (EFS) för
fas två. Skulle ansökan beviljas innebär det projektet totalfinansieras med dessa medel.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Christer Dalvik (map) och Rune Skogsberg (c) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 34 A-B)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen Töreboda kommun
Kommunstyrelsen Gullspångs kommun
Thomas Klüft
Tord Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-20

Kommunfullmäktige
Kf § 89

KS 2011/0186

Ansökan om statligt stöd för att bedriva yrkeshögskoleutbildning till
tandsköterska
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utse en ledningsgrupp som får i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 4 kap. 2 § i
förordningen om yrkeshögskolan (2009:130).
Bakgrund
Tandsköterskeutbildning har bedrivits på Marieholmskolan (kommunal vuxenutbildning)
i form av Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) sedan hösten 2004. Den nu pågående tandsköterskeutbildningen, som avslutades den 26 maj 2011, är den sista som Mariestad tillåts
starta som KY-utbildning. Start av eftergymnasiala yrkesutbildningar beslutas numera av
Yrkeshögskolan. Om tandsköterskeutbildningen ska kunna fortsätta i Mariestad måste
kommunen ansöka om att göra detta i form av yrkeshögskoleutbildning.
Ledningsgruppen i nuvarande KY beslutade i juni 2010 att rekommendera Mariestads
kommun att ansöka om att få statligt stöd för att bedriva tandsköterskeutbildning som
yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildningar är riksrekryterande och fyller inte
enbart lokala eller regionala behov. Mariestads kommun ansökte 2010 om statligt stöd
för att bedriva tandsköterskeutbildning som yrkeshögskoleutbildning. Denna ansökan
beviljades ej. Ledningsgruppen vill nu att Mariestads kommun ska ansökan på nytt för att
kunna återuppta tandsköterskeutbildningen hösten 2012, bland annat mot bakgrund av
kommande behov av nyrekrytering. Ansökningstiden för start av utbildningar hösten
2012 är 15 juni – 15 september 2011.
Ett krav för att kommunen ska kunna vara utbildningsanordnare är att kommunfullmäktige utser en nämnd som i sin tur uppdrar åt en ledningsgrupp att under nämnden sköta
de uppgifter som anges i 4 kap. 2 § i förordningen om yrkeshögskolan (2009:130). Utbildningsanordnaren (nämnden) ska ge en person befogenhet att skriva under och skicka
in ansökan på utbildningsanordnarens uppdrag. Den ansvariga utbildningsanordnaren
ska utse en person som leder det dagliga arbetet i verksamheten.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Rune Skogsberg ( c), Tommy Pettersson Friberg (s) och Dan Freij (kd) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-20

Kommunfullmäktige
Kf § 89 (forts).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 35 A-F)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-20

Kommunfullmäktige
Kf § 90

KS 2011/0144

Val av ersättare i styrelsen för Mariestad Töreboda Energi AB
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anders Svärd (kd) till ny ersättare i styrelsen för Mariestad
Töreboda Energi AB efter Dan Freij (kd).
Behandling i fullmäktige
Fullmäktige har tidigare entledigat Dan Freij (kd) från uppdraget att vara ersättare i styrelsen för Mariestad Töreboda Energi AB. Valberedningen har nu återkommit med förslag på ny ersättare efter Freij.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anders Svärd
Dan Freij
MTEAB
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-20

Kommunfullmäktige
Kf § 91

KS 2011/0198

Entledigande från uppdrag att vara ersättare i kommunfullmäktige
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställningen. Ny röstsammanräkning ska begäras hos
Länsstyrelsen för att få utsett ny ersättare efter Jill Schoultz (m).
Behandling i fullmäktige
Jill Schoultz (m) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i kommunfullmäktige.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jill Schoultz
Länsstyrelsen
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-20

Kommunfullmäktige
Kf § 92

KS 2011/0198

Entledigande och val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Jill Schoultz (m) från uppdraget att vara ersättare i miljöoch byggnadsnämnden. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Jonas Iwarson
(m) till ny ersättare efter Schoultz.
Behandling i fullmäktige
Jill Schoultz (m) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jill Schoultz
Jonas Iwarson
Miljö- och byggnadsnämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-20
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Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1
Omröstning § 81
Namn och parti

JA

Urban Ahlin (s)

X

Jens Söder (s)

X

Leif Udéhn (s)

X

Therése Weckström (s)

X

Ola Bertilsson (s)

X

Marcus Läth (s)

X

Marianne Kjellquist (s)

X

Tommy Pettersson Friberg (s)

X

Marianne Johansson (s)

X

Sture Pettersson (s)

X

Tuula Ojala (s)

X

Björn Nilsson (s)

X

Marie Molin (s)

X

Håkan Fernström (s)

X

NEJ

Johan Abrahamsson (m)

X

Sten Bergheden (m)

X

Charlotte Matsson (m)

X

Rolf Rutgersson (m)

X

Cathrin Kronberg (m)

X

Stellan Kronberg (m)

X

Marianne Aldén (m)

X

Ingbritt Andersson (m)

X

John-Gunnar Nilsson (m)

X

Mikael Axelsson (m)

X

Justerandes signatur

Avstår

Sida

Frånvarande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-20
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Kommunfullmäktige
Omröstning § 81 (forts).
Namn och parti

JA

NEJ

Siv Samuelsson (m)

X

Björn Fagerlund (m)

X

Per Rosengren (v)

X

Åsa Olsson (v)

X

Mikael Jonsson (v)

X

Emelie Olsson (v)

X

Avstår

Frånvarande

Jonas Lamprecht (v)

X

Daniel Nilsson (v)

X

Christer Dalvik (map)

X

Anna Stenlund (map)

X

Evert Eklind (map)

X

Margareta Berggren (map)

X

Jan Wahn (c)

X

Rune Skogsberg (c)

X

Leif Andersson (c)

X

Stig H Johansson (fp)

X

Annika Jödahl (fp)

X

Christer Svanström (fp)

X

Dan Freij (kd)

X

Magnus Landgren (kd)

X

Nils Farken (mp)

X

Bengt-Erik Askerlund (mp)

X

Gabriella Svensson (sd)

X

Morgan Johansson (sd)

X

Gerd Larsson, ordf. (s)
Summa:
Justerandes signatur

X
26 JA

20 NEJ

3 Frånvarande

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS
___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-06-20

Anslagsdatum

2011-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2011-07-22

...............................................................................................................

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

