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Sida 1

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad kl. 18:00 – 20.20

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Rune Kjernald, vice ordförande kommunrevisionen
Lars Bergqvist, redovisningschef

Utses att justera

Marie Molin (S) och Sandra Magnusson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

………………………………………………………….

Malin Eriksson

§ 59
§ 60

Paragrafer

§§ 54-65

Ordförande

……………………………………………….
Jan Wahn

Justerande

……………………………………………………………………..
Marie Molin
Sandra Magnusson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-05-30

Ledamöter

Justerandes sign

Jan Wahn (C)
Cathrine Kronberg (M)
Gerd Larsson (S)
Johan Abrahamsson (M)
Anette Karlsson (M)
Sten Bergheden (M)
Erik Ekblom (M)
Mats Rosén (M)
Siv Samuelsson (M)
Sandra Magnusson (M)
Björn Fagerlund (M)
Marianne Aldén (M)
John-Gunnar Nilsson (M)
Anita Ahl (M)
Rolf Rutgersson (M)
Jonas Ivarsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Helena Hallerhed (C)
Leif Andersson (C)
Johan Gotthardsson (L)
Jan Hallström (L)
Sven Inge Eriksson (KD)
Emma Sjögren (KD)
Marina Smedberg (S)
Ida Ekeroth (S)
Marianne Kjellquist (S)
Therése Weckström (S)
Håkan Fernström (S)
Elvy Enoksson (S)
Linnea Wall (S)
Sture Pettersson (S)
Björn Nilsson (S)
Leif Udéhn (S)
Tuula Ojala (S)
Mathias Törnblom (S)
Marianne Johansson (S)
Gun Britt Alenljung (S)
Marie Molin (S)
Peringe Carlsson (S)
Per Rosengren (V)
Marie Engström Rosengren (V)
Mikael Jonsson (V)
Sara Wallmon (V)
Mats Karlsson (MP)
Bengt Erik Askerlund (MP)
Christer Dalvik (MAP)
Henrik Karlsson (-)
Marie Bivefors (SD)
Ola Jonegård (SD)
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Sammanträdesdatum
2016-05-30

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-05-30

Anslagsdatum

2016-06-09

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-07-02
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Sammanträdesdatum
2016-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 54

Dnr 2016/00192

Handling att anmäla - Medborgarförslag om att sätta upp
hundlatriner i Snapenspåret
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för
beredning och beslut.
Bakgrund

Solweig Kåhed, Vadsbovägen 30 i Mariestad, har i ett medborgarförslag
föreslagit att det ska sättas upp hundlatriner längs med elljusspåret på Snapen.

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Solweig Kåhed

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 55

Dnr 2016/00239

Handling att anmäla - Medborgarförslag om att skapa en
”Minnenas och sinnenas trädgård” i Humleparken
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Bakgrund

Susanne Westberg, Hertig Karls gata 23 i Mariestad, har i ett medborgarförslag
föreslagit att det ska anläggas en ”Minnenas och sinnenas trädgård” i
Humleparken. Syftet med parken är att erbjuda de äldre som bor på Humlet en
plats för stimulans, njutning och möjlighet att minnas.

Expedieras till:
Sektor samhällsbyggnad, stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 56

Dnr 2016/00236

Handling att anmäla - Motion om att utreda möjligheterna
att starta ett projekt kring sociala affärer
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till socialnämnden som i
samverkan med kommunstyrelsen får bereda ärendet.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska
utreda möjligheterna att starta ett projekt kring sociala affärer, dvs en butik som
säljer mat som blivit över hos grossister och livsmedelsaffärer.

Expedieras till:
Socialnämnden
AME, Joakim Stier

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 57

Dnr 2016/00159

Handling att anmäla - Motion om att ta fram en
handlingsplan för att minska kommunens matsvinn
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till utbildningsnämnden
för beredning.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska ta
fram en handlingsplan för att minska kommunens matsvinn. Vidare föreslår
Bivefors (SD) att det ska genomföras en kampanj/informationsträff för
invånarna i kommunen och medvetandegöra dem om hur varje enskild
medborgare kan minska på matsvinnet.

Expedieras till:
Utbildningsnämnden, Carina Törnell

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 58

Dnr 2016/00243

Handling att anmäla - Motion om att göra cirkulationsplatsen vid
Göteborgsvägen-Hermansgårdsvägen mer trafiksäker
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till tekniska nämnden för
beredning.
Bakgrund

Christer Dalvik (MAP) har i en motion föreslagit att cirkulationsplatsen vid
Göteborgsvägen-Hermansgårdsvägen ska göras mer trafiksäker med hjälp av
fartdämpande chikaner i form av valmplattor.

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 59

Dnr 2016/00174

Revisionsberättelse 2015 - Fråga om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendemän
(inklusive samtliga gemensamma nämnder inom MTGsamarbetet)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda
förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Bakgrund

De av fullmäktige utsedda revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivs i
styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som
bedrivs i kommunens företag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som finns för verksamheten. De ansvarar
även för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt
att pröva om verksamheten har bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna har gjort följande bedömning:
Styrelse och nämnder i Mariestads kommun har, i allt väsentligt, bedrivit
verksamheten på ett ändmålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Räkenskaperna är i allt väsentligt är rättvisande.
Styrelsens och nämndernas interna kontroll har i stora delar varit tillräcklig.
Den finansiella måluppfyllelsen är mycket svag med anledning av att inget av de
finansiella mål som fullmäktige fastställt uppnås.
Utifrån årsredovisningens återrapportering är verksamhetsmålens uppfyllelse svag då
enbart 52 procent av målen nås. Nämndmålen saknar även till viss del mätbarhet i
form av nyckeltal/indikatorer, vilket kan förbättras.
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Socialnämnden och IT-nämnden har brustit i sin styrning och kontroll över
verksamheten i förhållande till den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna, fullmäktigeberedningen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning för 2015 fastställs. Den
är i allt väsentligt upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen.
Behandling på sammanträdet

Kommunrevisionens vice ordförande, Rune Kjernald (C), föredrar
revisionsberättelsen.
Det antecknas att de som är ledamöter i kommunstyrelsen och övriga nämnder inte
deltar i beslutet om ansvarsfrihet, envar såvitt gäller honom eller henne.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, miljö- och
byggnadsnämnden, avfallsnämnden samt lönenämnden och it-nämnden, och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunrevisionens förslag.
Underlag för beslut

Revisorerna i Mariestads kommun, Revisionsberättelse för Mariestads kommun 2015
Revisorerna i Mariestads kommun, Revisionsrapport över årsredovisningen 2015
Granskningsrapport för år 2015, VänerEnergi AB
Granskningsrapport för år 2015, VänerEl AB
Granskningsrapport för år 2015, AB Stadens Hus
Granskningsrapport för år 2015, Mariehus Fastigheter AB
Granskningsrapport för år 2015, Mariehus AB

Expedieras till: Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 60

Dnr 2016/00096

Årsredovisning 2015 för Mariestads kommun
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2015 i Mariestads
kommun.

2.

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med riktlinjerna för
resultatutjämningsreserv, att inga medel reserveras år 2015 till
resultatutjämningsreserven.

Bakgrund

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas.
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning,
finansieringsanalys samt sammanställd redovisning med kommunal verksamhet i
annan juridisk form.
Redovisningsenheten har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads
kommun år 2015. Tf. ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist informerar om
årsredovisningen på sammanträdet.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens 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 tf. ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist 2016-02-24,
Årsredovisning 2015 för Mariestads kommun.
Årsredovisning 2015 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Årsredovisning 2015 för
Mariestads kommun.
Expedieras till: Tf ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist, Kommunrevisionen

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Kf § 61

Dnr 2016/00131

Ombudgetering av driftmedel för kommunrevisionen från år
2015 till år 2016
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att inte överflytta kommunrevisionens underskott om
35 666 kronor från år 2015 till år 2016.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun ska nämndernas
resultat, som princip, överföras till nästa år. Ett överskott ombudgeteras inte
automatiskt, utan förutsätter att ombudgeteringen begärts särskilt. Ett underskott
ombudgeteras däremot automatiskt om inte nämnden särskilt har begärt att
underskottet inte ska ombudgeteras.
Överskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller
påverka får inte ombudgeteras, exempelvis efter beslut av staten eller annan
myndighet. Överskott som uppstått på grund av en lägre omfattning på
verksamheten eller en försenad starttidpunkt får inte heller om budgeteras.
Underskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller
kunnat påverka behöver inte ombudgeteras, exempelvis underskott som beror på
beslut av staten eller annan myndighet.
Kommunrevisionen har under 2015 påförts kostnader som avsåg granskningar 2014,
men som ej slutfakturerats av det sakkunniga biträdet. Överskottet 2014 uppgick
med anledning av detta till en summa om 129 tkr, av vilka 50 tkr ombudgeterades till
2015. Kvarvarande 79 tkr återlämnades därmed till kommunens resultat 2014. Med
anledning av detta hemställer kommun-revisionen om att 2015 års underskott om
35 666 kr inte ombudgeteras till 2016.
Det är kommunfullmäktiges presidium som bereder kommunrevisionens
ombudgeteringar.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att inte ombudgetera
kommunrevisionens underskott om 35 666 kronor från år 2015 till år 2016.
Behandling på sammanträdet

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

Justerandes sign
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Underlag för beslut

Skrivelse från kommunrevisionen 2016-03-15, Begäran om att underskott avseende
kommunrevisionen för år 2015 inte överflyttas till år 2016
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16, Ombudgetering av
driftmedel frö kommunrevisionen från år 2015 till år 2016

Expedieras till:
"[Skriv text här]"

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2016-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 62

Dnr 2016/00008

Ändrad tidpunkt för fastställande av budget 2017 för
Mariestads kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att flytta fram fullmäktiges behandling av kommunens
budget för år 2017, med flerårsplan för åren 2018-2019, från sammanträdet den 13
juni till sammanträdet den 26 september.
Det noteras att fullmäktiges sammanträde den 13 juni startar klockan 18.00.
Bakgrund

I styrprinciperna för Mariestads kommun, och enligt antagen budgettidplan, framgår
att kommunfullmäktige ska besluta om kommunens budget för nästkommande år vid
sammanträdet i juni.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat frågan om tidpunkten för
kommunfullmäktiges beslut om budget för nästkommande år. Arbetsutskottet är
överens om att budgetbeslutet med fördel kan flyttas från sammanträdet i juni till
fullmäktiges sammanträde i september år 2016. Syftet med denna förändring är att de
ekonomiska förutsättningarna för nästkommande år har förtydligats ytterligare
september månad.
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 2016-04-21, Ändrad tidpunkt för
fastställande av budget för år 2017

Expedieras till:
"[Skriv text här]"

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 63

Dnr 2016/00187

Taxa för felparkeringsavgifter
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om följande avgifter för felparkering:
500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid
750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud
1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på
handikapp platser utan tillstånd.
Den nya taxan föreslås träda i kraft 1 september 2016.
Bakgrund

Kommunerna i Skaraborg samarbetar i en rad trafikfrågor, bland annat
parkeringsfrågor. En aktuell fråga är felparkeringsavgifter som hamnat i fokus med
anledning av att Mariestad och Gullspångs kommuner anlitar parkeringsvärdar från
Skövde kommun tillsammans med Tibro och Hjo. En enhetlig avgift skulle vara en
förenkling i det praktiska arbetet för parkeringsvärdarna. En samstämmighet bland
kommunerna underlättar även för Polismyndigheten i de fall då trafiksäkerheten
kräver myndighetens övervakning.
Det upprättade förslaget till avgifter vid felparkering är grupperat i tre nivåer. Ju
allvarligare överträdelse/förseelse desto högre felparkeringsavgift.
Överträdelser på platser där det råder stannandeförbud, höjs till den högsta nivån.
Förseelsen jämställs därmed med felparkering i ruta avsedd för innehavare av
parkeringskort för rörelsehindrad, PRH-kort. Beloppets storlek ligger kvar på 1000
kr.
Överträdelser på platser där det i botten råder parkeringsförbud, ligger kvar på den
mellersta nivån. Dock höjs avgiften för den mellersta nivån till 750 kr. Detta för att
skapa en större differens ned till den lägsta nivån.
Beloppet för den lägsta nivån förslås vara 500 kr. Förseelser inom denna kategori
handlar om överträdelser där det i grunden är tillåtet att parkera.
De nya nivåer på felparkeringsavgifter som gemensamt föreslagits i kommunerna är
500, 750 samt 1000 kronor. Kommunerna inom MTG har idag nivåerna 400, 600
samt 1000 kronor.
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2009 beslutades den senaste revideringen av felparkeringsavgifterna. En revidering av
taxan motiveras främst med att överträdelsens allvarlighetsgrad bör harmonisera med
beloppets storlek. I förlängningen bör detta avskräcka från felparkering nära
korsningar, övergångsställen eller på gång- och cykelvägar m.m. Detta är nödvändigt
för att kunna upprätthålla trafiksäkerhet och framkomlighet på centrala gator.
Avgifterna anpassas även till en ny blankett för felparkeringsavgifter enligt
trafikförordningen (1998:1276).
Tekniska nämnden beslutade 2016-04-12 att föreslå kommunfullmäktige att besluta
om taxa för felparkeringsavgifter enligt följande förslag:
500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid
750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud
1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på handikapp
platser utan tillstånd
Den nya taxan föreslås träda i kraft 1 september 2016.
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 2016-04-12 § 84, Förändrade avgifter
gällande felparkering.
Förslag till taxa för felparkeringsavgifter i Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Taxa för felparkeringsavgifter.

Expedieras till:
"[Skriv text här]"
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Kommunfullmäktige
Kf § 64

Dnr 2016/00161

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Norra Skaraborg år 2015
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen
för Samordningsförbundet Norra Skaraborg för verksamhetsåret 2015.
Bakgrund

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med
lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är
kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång samt Försäkrings-kassan,
Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning,
räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2015.
Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Norra
Skaraborg har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 18

Underlag för beslut

Årsredovisning – Verksamhetsberättelse 2015 för Samordningsförbundet Norra
Skaraborg.
Revisionsberättelse för år 2015 avseende samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Revisionsrapport 2015 års granskning av årsredovisning och intern kontroll,
Samordningsförbundet i Norra Skaraborg.
Protokollsutdrag från styrelsemöte med Samordningsförbundet Norra Skaraborg
2016-03-01.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ansvarsfrihet för ledamöterna i
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2015.

Expedieras till:
"[Skriv text här]"

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 19

Sammanträdesdatum
2016-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 65

Dnr 2016/00111

Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra
Skaraborg (RÖS) år 2015
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg för
verksamhetsåret 2015.
Mariestads kommun konstaterar att underlaget för befolkningsutvecklingen är
felaktigt. Befolkningen inom medlemskommunerna var per den 31 december 2015,
118 847 personer. I årsredovisningen anges 115 900 personer.
Bakgrund

Direktionen inom räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning
för år 2015. 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 ekonomiska mål i form av budgeterat nollresultat såväl som
verksamhetsmässiga mål uppnås.
Det ekonomiska resultatet visar överskott med 850 tkr vilket ska jämföras med ett
överskott på 2 200 tkr för föregående år och ett budgeterat och i delårsrapporten
prognosticerat nollresultat.
Revisorerna inom kommunalförbundet tillstyrker att direktionen och direktionens
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Underlag för beslut

Årsredovisning 2015 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, inklusive
revisionsberättelse och granskningsutlåtande.
Verksamhetsberättelse 2015 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-04-04, Fråga om
ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2015.

Expedieras till:
"[Skriv text här]"

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sida 21

Sammanträdesdatum
2016-05-30

Kommunfullmäktige
Kf § 66

Dnr 2016/00110

Val av ledamot och ordförande i valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Göte Andersson (M) till ny
ledamot och ordförande i valnämnden efter Göran Wellman (M).
Bakgrund

Göran Wellman (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot och
ordförande i valnämnden. Kommunfullmäktige entledigade Wellman (M) från ovan
nämnda uppdrag 2016-03-21.
Fullmäktiges valberedning har nu återkommit med förslag på ny ledamot och
ordförande efter Wellman (M).
________________________________
Expedieras till:
Göte Andersson (M)
Göran Wellman (M)
Lönekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

