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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-04-24 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 18.00 – 19.20 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande Rolf Åkesson, VD VänerEnergi § 26 
Jonas Eriksson, ekonomichef § 28 

Utses att justera Johan Gotthardsson och Linnea Wall 

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret enligt överenskommelse. 
 

Sekreterare 

  
………………………………………………………….. Paragrafer §§ 26-33 

 Malin Eriksson  

Ordförande ……………………………………………....  
 Jan Wahn  

Justerande …………………………………………………………………….. 
 Johan Gotthardsson Linnea Wall 
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Beslutande Jan Wahn (C) ordförande 
Cathrine Kronberg (M) 1:e vice ordförande 
Johan Abrahamsson (M) ledamot 
Elvi Fagerlund (M) ersättare 
Sten Bergheden (M) ledamot  ej §§ 28-33  
Erik Ekblom (M) ” 
Bert Levefelt (M) ” 
Siv Samuelsson (M) ” 
Sandra Magnusson (M) ” 
Björn Fagerlund (M) ”  ej § 30 
Börje Andersson (M) ersättare 
John-Gunnar Nilsson (M) ledamot 
Anita Ahl (M) ” 
Rolf Rutgersson (M) ” 
Jonas Ivarsson (M) ” 
Rune Skogsberg (C) ” 
Helena Hallerhed (C) ” 
Leif Andersson (C) ” 
Johan Gotthardsson (L) ” 
Jan Hallström (L) ” 
Morgan Forsberg (KD) ” 
Emma Sjögren (KD) ” 
Marina Smedberg (S) “  
Ida Ekeroth (S) “ 
Marianne Kjellquist (S) “ 
Gun-Britt Alenljung (S) ” 
Håkan Fernström (S) ersättare 
Linnea Wall (S) ledamot 
Mathias Törnblom (S) ersättare 
Björn Nilsson (S) ledamot 
Leif Udéhn (S) “ 
Elisabeth Ljungkvist (S) ” 
Tuula Ojala (S) “ 
Marianne Johansson (S) “ 
Eivor Hallén ersättare 
Marie Molin (S) ledamot 
Peringe Carlsson (S) “ 
Elvy Enoksson (S) ersättare 
Per Rosengren (V) ledamot 
Sara Wallmon (V) ” 
Mikael Jonsson (V) ” 
Marie Engström Rosengren (V) ” 
Bengt Erik Askerlund (MP) ” 
Mats Karlsson (MP) ” 
Henrik Karlsson (-) ” 
Christer Dalvik (MAP) ” 
Ola Jonegård (-) ” 
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 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-04-24 

Anslagsdatum 2017-05-04 Anslaget tas ner 2017-05-27 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 26                                Dnr 2017/00152  

Information om VänerEnergi AB:s verksamhet 2016 

  

 
VänerEnergi AB informerar, i enlighet med föreskrifter för bolaget, genom 
verkställande direktören Rolf Åkesson, om bolagets verksamhet under år 2016. 
Informationen omfattar även dotterbolagens verksamhet. 
 
Informationen antecknas till protokollet.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 27                                Dnr 2017/00015  

Handlingar att anmäla 

  

Beslut om verksamheten inom Mariehus Fastigheter AB år 2016 har varit förenlig 
med de fastställda kommunala ändamålen, Ks § 62/17 (KS 2017/128) 

Kommunstyrelsen ska årligen, enligt 6 kap 1 a § KL, besluta om verksamheten i 
sådana kommunala aktiebolag som avses i 3 kap 16 a § KL, under föregående 
kalender år, har varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen för 
respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet 
från kommunstyrelsen ska delges fullmäktige.   
 
Redovisningen antecknas till protokollet. 

__________________________________    

 

Beslut om verksamheten inom VänerEnergi AB år 2016 har varit förenlig 
med de fastställda kommunala ändamålen, Ks § 61/17 (KS 2017/127) 

Kommunstyrelsen ska årligen, enligt 6 kap 1 a § KL, besluta om verksamheten i 
sådana kommunala aktiebolag som avses i 3 kap 16 a § KL, under föregående 
kalender år, har varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen för 
respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet 
från kommunstyrelsen ska delges fullmäktige.   
 
Redovisningen antecknas till protokollet. 

___________________________________    

Beslut i tekniska nämnden (KS 2016/437) 

Medborgarförslag om utökad/förbättrad belysning längs med gång- och cykelvägar i 
Mariestad. 
 
Marina Holmblad har lämnat in ett medborgarförslag om utökad/förbättrad 
belysning längs med gång- och cykelvägar i Mariestad. Kommunfullmäktige 
överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2017-03-14 att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till pågående planer där belysning längs med bland annat Marieforsledens 
västra sida mellan Bråtenvägen och Lockerudsvägen kommer sättas upp under 2017. 
Även belysningen längs med gång- och cykelvägen vid Västra vägen kommer 
kompletteras i samband med beläggningsåtgärder under 2017.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 27 (forts). 

__________________________________ 

Beslut i tekniska nämnden (KS 2016/411) 

Medborgarförslag om införskaffande av hetvattentvätt till spolplattan i 
småbåtshamnen. 
 
Christer Mann har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska införskaffa 
en hetvattentvätt till spolplattan i småbåtshamnen för att bland annat korta tiden för 
tvättning samt minska behovet av kemikalier i samband med tvättning. 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för 
beslut. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2017-03-14 att avslå medborgarförslaget. 

_____________________________________      

Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs med stranden från Strandgården 
till gamla Ekudden (KS 2017/174) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beredning. 

Bakgrund 

Stefan Hall på Strandvägen 55 i Mariestad har lämnat in ett medborgaförslag 
där han föreslår att Mariestads kommun ska färdigställa en belyst och 
tillgänglighetsanpassad gång- och cykelväg längs med stranden från 
Strandgården till gamla Ekudden.   

___________________________________ 

Motion om året-runt-öppen fritidsgård (KS 2017/179) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Christer Dalvik (MAP) har i en motion föreslagit att ungdomskulturhuset 
Elvärket ska ha öppet året runt.     
 

Expedieras till: Tekniska nämnden, Ewa Sallova, Kommunrevisionen 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 28                                Dnr 2017/00121  

Prognos 1 år 2017 för Mariestads kommun  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.       

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta 
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter 
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. 
 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 
 

Ekonomienheten har upprättat prognos 1 år 2017 för Mariestads kommun. 
Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om prognos 1 år 2017 för Mariestads 
kommun på sammanträdet.  

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 

Prognos 1 år 2017 för Mariestads kommun. 
 

Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-17, Prognos 1 år 
2017 för Mariestads kommun.   
 

Protokollsutdrag Ks § 48/17      
 

Expedieras till: Ekonomichef Jonas Eriksson, ekonomienhetschef Annica Olsson 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-04-24 

Sida 8 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 29                                Dnr 2017/00009  

Ansökan om kommunal borgen från Vänerenergi AB 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för VänerEnergi 
AB:s 556354-1860 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 220 000 
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Beslutet gäller tillsvidare, maximalt tio år eller tills nytt beslut om utökad eller 
förändrad borgen för bolaget tas.  

Bakgrund 

VänerEnergi AB har investerat kraftigt de senaste åren och bolagets låneskulder 
uppgår till cirka 300 miljoner kronor. Ansökan om kommunal borgen om 25 
miljoner kronor avser lån för investeringar främst för anläggande av fibernät och 
förnyelse av elnäten på landsbygden. 
 
Enligt kommunens borgensregler kan borgen lämnas till kommunens helägda eller 
delägda företag för lån till investeringar. Med delägt företag avses företag som är 
delägt med annan kommun i vilket Mariestads kommun har ett rättsligt 
bestämmande/inflytande. Vid borgen för delägda företag får kommunens 
borgensåtagande inte vara större än kommunens andel i företaget. 
 
Bolaget har i dag kommunal borgen från Mariestads kommun som uppgår till 194 
miljoner kronor och från Töreboda kommun med 40 miljoner kr. Om Mariestad 
beviljar ytterligare 25 miljoner kronor i borgen är kommunens andel av borgen 85 
procent. Detta stämmer väl överens med ägarförhållandena i bolaget där Mariestad 
äger 88 procent och Töreboda 12 procent.  

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.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 29 (forts). 

__________________________________ 

Underlag för beslut 

Ansökan om kommunal borgen från VänerEnergi AB 2017-01-11. 
 
Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-03-22, Ansökan kommunal 
borgen VänerEnergi 2017. 
 
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-04, Ansökan om 
kommunal borgen från VänerEnergi AB. 
 
Protokollsutdrag Ks § 49/17 

 

Expedieras till: 
VänerEnergi AB, Rolf Åkesson 
Ekonomichef Jonas Eriksson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Ekonomienhetschef Annica Olsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 30                                Dnr 2017/00118  

Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg år 2016 

  

Kommunfullmäktige beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda 
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg för 
verksamhetsåret 2016. 
 
Björn Fagerlund (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.  

Bakgrund 

Direktionen inom räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning 
för år 2016. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer sammantaget att direktionen har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den 
interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer att god ekonomisk 
hushållning föreligger då det ekonomiska målet såväl som de verksamhetsmässiga 
målen uppnås helt eller i huvudsak.  
 
Det ekonomiska resultatet visar överskott om 1 100 tkr vilket ska jämföras med ett 
överskott om 2 200 tkr för föregående år. Det är betydligt bättre än den under året 
reviderade budgeten men främst i förhållande till det underskott om 3 000 tkr som 
prognostiserades efter sex månader. Huvudorsakerna till resultatet och 
resultatförbättringen är på intäktssidan främst hyror för övningsfältet respektive 
automatiska brandlarm. På kostnadssidan vidtagna besparingsåtgärder inklusive 
vakanta tjänster samt minskade pensionskostnader med anledning av att omreglering 
skett avseende särskild ålderspension för några medarbetare. 
 
Revisorerna inom kommunalförbundet tillstyrker att direktionen och direktionens 
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 30 (forts). 

__________________________________ 

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 

Årsredovisning 2016 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, inklusive 
revisionsberättelse och granskningsutlåtande 
 
Missivbrev från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2017-03-07, Ansvarsfrihet för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma 
 
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-04, Ansvarsfrihet 
för direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2016 
 
Protokollsutdrag Ks § 60/17 

 

Expedieras till: 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Ekonomichef Jonas Eriksson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 31                                Dnr 2016/00423  

Motion om att införa pausrörelsekartotek i Mariestads kommuns 
skolor 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Motivering:  
 
Sedan i hösten år 2016 pågår ett utvecklingsprojekt på nio av tolv kommunala f-6 
skolor. Projektet är ett samarbete med organisationen Trivselledare och Trivselledar-
programmet. Projektet finansieras delvis av Folkhälsorådet. Trivselledarna utbildar 
personal och elever i att leda styrda rastaktiviteter med syfte att främja rörelse och 
motverka mobbing. Hittills visar det sig att lektionerna blir lugnare och varje elev får 
förutsättningar att lära i en lugnare klassrumssituation. En utvärdering av projektet 
kommer att genomföras.  

Bakgrund 

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att skolorna i Mariestads kommun ska 
införa pausrörelsekartotek och möjliggöra för eleverna att ha korta lektionspauser. 
Införandet ska genomföras i samarbete mellan folkhälsoplaneraren, elevhälsan och 
personal inom skolverksamheten. Vidare föreslår Bivefors (SD) att personalen på 
skolorna ska förses med verktyg som gör att de kan mäta effekten av 
pausrörelsekartoteket för att se samband kopplat till resultat hos eleverna. Motionen 
överlämnades till utbildningsnämnden för beredning. 
 
Skolans uppdrag enligt läroplanen för grundskolan Lgr 11/2016 (förskoleklass, 
fritidshem och grundskola 1-9)är enligt följande: 
 
Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet 
ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas. Även hälso-och livsstilsfrågor ska uppmärksammas. 
 
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 
välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har 
stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och 
kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov vilket gör att 
en inlärningssituation i klassrummen anpassas utifrån varje lärares lokala pedagogisk 
planering för undervisningen. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 31 (forts). 

__________________________________ 
 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de 
tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. 
Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 
hela skoldagen. 
 
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla 
olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 
musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. 
En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande 
hör till det som eleverna ska tillägna sig. 
 
Rektors ansvar enligt läroplanen Lgr 11/2016, innebär att skolans arbetsformer 
organiseras och planeras så att eleverna får en så bra undervisningssituation som 
möjligt för att utvecklas i sitt lärande. Rektor organiserar genom schemaläggning hur 
personalen organiseras under dagen och säkerställer elevernas undervisningstid. 
Rektor planerar verksamheten tillsammans med lärare, fritidspedagoger och övrig 
personal för att ge en variation under dagen. 
 
Planerade aktiviteter anpassas efter ålder och förutsättningar genom lokal pedagogisk 
planering. En inlärningssituation kan se ut på många olika sätt utifrån hur 
verksamheten ska genomföras enligt styrdokumenten. En elev ska vara aktiv och ha 
inflytande på sitt lärande, vilket innebär att sitta still och lyssna långa perioder inte 
blir förenligt med läroplanen då det som beskrivs i motionen skapar sämre 
förutsättningar för inlärning. Ett kontinuerligt samarbete sker mellan Folkhälsorådet 
och kostavdelningen om elevers hälsa och dess betydelse för inlärning och 
förutsättningar för ett bra liv, fysiskt och psykiskt. 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2017-03-14 att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen med motiveringen att: Sedan i hösten 2016 pågår ett utvecklingsprojekt på 
9 av 12 kommunala f-6 skolor. Projektet är ett samarbete med organisationen 
Trivselledare och Trivselledarprogrammet. Projektet finansieras delvis av 
Folkhälsorådet. Trivselledarna utbildar personal och elever i att leda styrda 
rastaktiviteter med syfte att främja rörelse och motverka mobbing. Hittills visar det 
sig att lektionerna blir lugnare och varje elev får förutsättningar att lära i en lugnare 
klassrumssituation. En utvärdering av projektet kommer att genomföras.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 31 (forts). 

__________________________________ 

Behandling på sammanträdet 

Erik Ekblom (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Motion av Marie Bivefors (SD) om att införa pausrörelsekartotek i Mariestads 
kommuns skolor 
 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-03-14 § 43, Remiss: Motion om att 
införa pausrörelsekartotek i Mariestads kommuns skolor 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av t.f. grundskolechef Anna-Karin Yséus samt 
utbildningschef Katarina Lindberg 2017-02-21, Remiss: Motion om att införa 
pausrörelsekartotek i Mariestads kommuns skolor 
 
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-04, Motion om att 
införa pausrörelsekartotek i Mariestads kommuns skolor. 
 
Protokollsutdrag Ks § 63/17 

 

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden, Carina Törnell 
Marie Bivefors 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
Utbildningschef Katarina Lindberg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 32                                Dnr 2017/00151  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är under 
beredning 2017 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen antecknas till protokollet.       

Bakgrund 

Enligt kommunallagen ska de motioner och medborgarförslag som inte har 
färdigbehandlats redovisas för kommunfullmäktige två gånger årligen, i april och i 
oktober. 
 
Administrativa enheten har upprättat en sammanställning över dessa motioner och 
medborgarförslag. 
 
Totalt är nio motioner och nio medborgarförslag under beredning i kommunens 
olika sektorer. Sedan förra redovisningen i fullmäktige 2016-10-26, har fem 
medborgarförslag och sex motioner behandlats av fullmäktige och nämnder.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2017-04-11, 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som är under beredning – april 2017 
 
Sammanställning över motion och medborgarförslag som är under beredning – april 
2017      

 

Expedieras till: 
Kommunsekreterare Malin Eriksson 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 33                                Dnr 2017/00027  

Valärenden 

  

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (KS 2017/149) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Mats Rosén (M) från uppdraget att vara 
ersättare i kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos 
Länsstyrelsen för att få utsett ny ersättare efter Rosén (M). 

Bakgrund 

Mats Rosén (M) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara ersättare 
i kommunfullmäktige. 

________________________________      

Entledigande av ledamot i socialnämnden (KS 2017/149) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Mats Rosén (M) från uppdraget att vara 
ledamot i socialnämnden. Det noteras att valberedningen återkommer med 
förslag på ny ledamot i socialnämnden efter Rosén (M). 

Bakgrund 

Mats Rosén (M) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara ledamot 
i socialnämnden. 

___________________________________      

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (KS 2017/153) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Emil Frick (V) från uppdraget att vara ersättare 
i kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för 
att få utsett ny ersättare efter Frick (V). 

Bakgrund 

Emil Frick (V) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i 
kommunfullmäktige.      
 

Expedieras till: Länsstyrelsen, Socialnämnden, Lönekontoret        


