Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-12-14

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen
Måndagen den 14 december 2015 kl 18:00-20:05
Sammanträdet ajournerades 19:00-19:40

Beslutande

Se nästa sida

Sida 1

Övriga deltagande

Utses att justera

Anette Karlsson (M) samt Janne Jansson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, onsdagen den 23 december kl. 12:00

Sekreterare

………………………………………………………….

Paragrafer

179-189

Ola Blomberg
Ordförande

……………………………………………….
Jan Wahn

Justerande

……………………………………………………………………..
Anette Karlsson
Janne Jansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-12-14

Beslutande

Namn

Ledamöter

Jan Wahn (C), Ordförande
Cathrine Kronberg (M), 1:e vice ordförande
Eivor Hallén (S), Ersättare
Per Rosengren (V)
Johan Abrahamsson (M)
Anita Ahl (M), Ersättare
Bert Levefelt (M)
Rolf Rutgersson (M)
Mats Rosén (M), Ersättare
Elvi Fagerlund (M), Ersättare
John-Gunnar Nilsson (M)
Björn Fagerlund (M)
Sandra Magnusson (M)
Jonas Ivarsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Helena Hallerhed (C)
Leif Andersson (C), Ersättare
Tuula Ojala (S)
Ida Ekeroth (S)
Marianne Johansson (S)
Anette Karlsson (M)
Gunnila Norrman (M)
Johan Gotthardsson (FP)
Jan Hallström (FP)
Morgan Forsberg (KD)
Sven-Inge Eriksson (KD), Ersättare
Marina Smedberg (S)
Therése Weckström (S)
Janne Jansson (S)
Linnea Wall (S)
Leif Andersson (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Marianne Kjellquist (S)
Leif Udéhn (S)
Sture Pettersson (S)
Björn Nilsson (S)
Marie Molin (S)
Lars-Göran Kvist (S), Ersättare
Peringe Carlsson (S)
Marie Engström Rosengren (V)
Mikael Jonsson (V)
Sara Wallmon (V)
Nils Farken (MP)
Christer Dalvik (MAP)
Henrik Karlsson (-)
Marie Bivefors (SD)
Mats Karlsson (MP)
Siv Samuelsson (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-12-14

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-12-14

Anslagsdatum

"[Datum, anslaget sätts upp]"

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

"[Datum, anslaget tas ned]"
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Sammanträdesdatum
2015-12-14

Kommunfullmäktige
Kf § 179

Dnr 2015/00042

Handling att anmäla: Beslut från förvaltningsrätten i
Jönköping
Vid sammanträdet den 26 januari 2015 beslutade kommunfullmäktige i ärende
avseende turordningen som ska gälla för ersättares tjänstgöring för Henrik Karlsson (-)
vid sammanträden med nämnder och styrelser.
Christer Dalvik (MAP) överklagade ärendet med hänvisning till att ärendet inte hade
behandlats av kommunstyrelsen samt att ärendet inte fanns med på
kommunfullmäktiges föredragningslista.
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver det överklagade beslutet.
Motiveringen till beslutet är att ärendet har saknats på kungörelsen av
kommunfullmäktiges sammanträde.
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2015-12-14

Kommunfullmäktige
Kf § 180

Dnr 2015/00453

Handling att anmäla: Interpellation angående kommunens
ekonomiska utmaningar åren 2017-2021
Med fullmäktiges medgivande ställer Janne Jansson (S) en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M). Interpellationen avser hur
Abrahamsson (M) tänker leda det borgerliga minoritetsstyret mot bakgrund av de
ekonomiska utmaningar som framgår i dokumentet ”Ekonomisk framtidsanalys 20172021” som upprättats av kommunchefen.
Johan Abrahamsson (M) besvarar interpellationen.
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Kommunfullmäktige
Kf § 181

Dnr 2012/00392

Utökning av befintligt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Sjöängen i Mariestad

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utöka befintligt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i området Sjöängen till att även innefatta fastigheterna: Helgåsen 1:29, Horn
2:12, 3:292, Leksberg 4:7, 4:19 och Tranvassen 2.
Dessa sex fastigheter ska efter att kommunen anvisat förbindelsepunktens läge erlägga
anläggningsavgift enligt gällande Va-taxa. VA-kollektivets kostnader för att upprätta
förbindelsepunkter ryms inom denna avgift då fastigheterna ligger gynnsamt till och
inga större återställningskostnader kommer att uppstå.
Skattekollektivet ska inte belastas med några kostnader för det utökade
verksamhetsområdet.
Bakgrund

Sjöängen är ett av kommunens LIS-områden. Kommunen har under innevarande år
upprättat ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sjöängen. Kring
verksamhetsområdet i Sjöängen ligger ett antal fastigheter som inte ingår i
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Fastighetsägarna till sex av dessa
fastigheter har framfört önskemål om att få ingå i verksamhetsområdet.
I samband med att verksamhetsområdet i Sjöängen skulle inrättas gjordes
bedömningen att dessa sex fastigheter inte skulle ingå då fastigheterna ansågs ligga för
glest. Efter det att fastighetsägarna gjort anspråk på att få vara med i
verksamhetsområdet har VA-avdelningen rådfrågat sakkunniga jurister. VAavdelningen gör efter detta bedömningen att dessa fastigheter har den rättigheten med
motiveringen att de ligger i direkt närhet till det befintliga verksamhetsområdet.
När det gäller stora fastigheter är det möjligt att endast ta med den del av fastighet som
ska ha tillgång till kommunala vattentjänster i verksamhetsområdet. Därför föreslås att
fyra av fastigheterna delas så att endast ytan runt bostadshusen tas med i
verksamhetsområdet.
Tekniska nämnden beslutade 2015-11-10 att föreslå kommunfullmäktige att utöka
befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Sjöängen till att även
innefatta fastigheterna: Helgåsen 1:29, Horn 2:12, 3:292, Leksberg 4:7, 4:19,
Tranvassen 2
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Dessa sex fastigheter ska efter att kommunen anvisat förbindelsepunktens läge erlägga
anläggningsavgift enligt gällande Va-taxa. VA-kollektivets kostnader för att upprätta
förbindelsepunkter ryms inom denna avgift då fastigheterna ligger gynnsamt till och
inga större återställningskostnader kommer att uppstå.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2015-11-10, Utökning av befintligt
verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sjöängen i Mariestad
Skrivelse upprättad av VA-ingenjör Amanda Haglind samt VA- och gatuchef Michael
Nordin 2015-10-20, Utökning av befintligt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Sjöängen, Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Utökning av befintligt
verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sjöängen i Mariestad
Expedierats till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
VA-ingenjör Amanda Haglind
VA-och gatuchef Michael Nordin
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Kommunfullmäktige
Kf § 182

Dnr 2015/00372

Ansökan om kommunal borgen från Mariehus Fastigheter
AB 2015

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Mariehus AB kommunal borgen med
ytterligare 85 miljoner kronor.
Bakgrund

Mariehus Fastigheter AB har investerat kraftigt de senaste åren och bolagets
låneskulder uppgår till 535 miljoner kronor (mnkr) per 30 juni 2015. Balansräkningen
visar materiella anläggningstillgångar om 580 mnkr och en soliditet på 11,5 procent vid
samma tidpunkt.
Mariehus Fastigheter kommer att uppföra 47 lägenheter i kvarteret Galeasen med
totalentreprenör PEAB med ett totalbelopp om 80 mnkr samt ombyggnad av
förskolan Tolsgården om totalt 10 mnkr. Bolaget klarar att självfinansiera projekten
med 5 mnkr. Bolaget ansöker om borgen för 85,0 mnkr för de båda investeringarna.
Enligt kommunens borgensregler kan borgen lämnas till kommunens helägda eller
delägda företag för lån till investeringar. Kommunens borgensåtaganden för Mariehus
Fastigheter AB med dotterbolag uppgår enligt senaste årsredovisningen till 442 mnkr.
Under 2015 har 137 mnkr av låneskulden omsatts för att säkerställas genom pantbrev
istället för kommunal borgen.
Innan borgensbeslut ska en riskbedömning göras utifrån eventuella risker för
kommunens ekonomi. Redovisningschefens och kommunchefens bedömning är att
det inte föreligger någon större risk för kommunen att bevilja den begärda borgen
eftersom bolaget har kontroll på sin ekonomi och intresset för nya lägenheter är stort.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse från Mariehus Fastigheter AB, Nyproduktion av bostäder på Ekudden samt
tillbyggnad och ombyggnad av förskolan Tolsgården i Ullervad.
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt redovisningschef Lars
Bergqvist 2015-10-13, Ansökan om kommunal borgen Mariehus AB.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-10-22, Ansökan om
kommunal borgen Mariehus Fastigheter AB 2015
Expedierats till:
Mariehus AB
Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonomichef Lars Bergqvist
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Kommunfullmäktige
Kf § 183

Dnr 2015/00314

Medborgarförslag om att anlägga en saluhall i inre hamnen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motiveringen till beslutet är att AB Stadens Hus ska bygga sju nya bodar på den
aktuella ytan.
Bakgrund

Mai Carlsson, Stengårdshults allé i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
det ska byggas en större byggnad/saluhall i inre hamnen. Byggnaden ska innehålla
serveringsställen med motsvarande utbud som bodarna har idag. Byggnaden och
serveringsställena ska vara öppna året runt.
Gällande detaljplan för inre hamnen medger en saluhall. Även på tomten norr om inre
hamnen (kv. Kornet, DP 479) är det möjligt att bygga en mindre saluhall. De
nuvarande bodarna kommer ersättas med sju stycken permanenta bodar till
sommarsäsongen 2016 och dessa nya bodar kommer att placeras på byggrätten för
detaljplan 489. Med anledning av detta skulle en eventuell nybyggnation av saluhall
endast vara aktuell för placering på tomten i kv. Kornet (DP 479).
Då kommunen inte själv anlägger den här typen av bebyggelse är det först då det finns
en lämplig exploatör som ett saluhallsprojekt kan komma igång. Samtal har dock förts
med intressenter.
Behandling på sammanträdet

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

Medborgarförslag från Mai Carlsson, Stengårdshults allé om att det ska bygges en
större byggnad/saluhall i inre hamnen.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt
stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2015-10-27, Medborgarförslag om att anlägga en
”saluhall” i inre hamnen”
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-11-11, Medborgarförslag om
att anlägga en ”saluhall” i inre hamnen.
Expedierats till:
Mai Carlsson
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
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Kommunfullmäktige
Kf § 184

Dnr 2015/00423

Nya avgiftsnivåer 2016 för maxtaxa inom förskola och
fritidshem

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola
och fritidshem i enlighet med utbildningsnämndens förslag. De nya avgifterna ska gälla
från och med den 1 januari 2016.
Kommunfullmäktige beslutar att följa de indexuppräkningar som Skolverket
presenterar för maxtaxa inom förskola och fritidshem utan krav på separat beslut.
Bakgrund

Skolverket fastställer statsbidrag för kommande bidragsår senast den sista december
varje år till kommuner som tillämpar maxtaxa. Förordningen (2001:160) har ändrats så
att inkomsttaket indexeras, vilket innebär att den maximala avgiftsnivån kommer att
höjas varje år.
De nya högsta avgiftsnivåerna ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.
Utbildningsnämnden föreslår att maxtaxan 2016 justeras enligt följande:
Förskola
Barn 1: 3 procent av inkomsten – dock högst 1 313 kr per månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten – dock högst 875 kr per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 438 kr per månad
Barn 4: Ingen avgift

(höjning 26 kr)
(höjning 17 kr)
(höjning 9 kr)

Fritidshem
Barn 1: 2 procent av inkomsten – dock högst 875 kr per månad
Barn 2: 1 procent av inkomsten – dock högst 438 kr per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 438 kr per månad
Barn 4: Ingen avgift
Inkomsttaket (hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad)
år 2016 är 43 760 kr.

(höjning 17 kr)
(höjning 9 kr)
(höjning 9 kr)

(höjning 870 kr)

Med förskola och fritidshem jämställs pedagogisk omsorg som erbjuds i ställer för
förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen
(2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (förordning 2011:678).
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Avgiftsnivåerna bygger på Skolverkets fastställda statsbidrag (enligt förordning
2001:160).
Utbildningsnämnden beslutade 2015-11-10 att föreslå kommunfullmäktige besluta:
Om nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem enligt utbildningsnämndens förslag.
De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2016.
Att årligen utan separat beslut följa de indexuppräkningar som Skolverket presenterar.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2015-11-10 § 168, Nya avgiftsnivåer
2016 för maxtaxa inom förskola och fritidshem.
Information från Skolverket 2015-09-23, Avgiftsnivåer för maxtaxa.
Skrivelse ”upprättad av chefen för förskola Anna-Karin Yséus samt
utbildningschef Katarina Lindberg 2015-10-01, Nya avgiftsnivåer 2016 för
maxtaxa inom förskola och fritids-hem.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Nya avgiftsnivåer 2016 för
maxtaxa inom förskola och fritidshem.
Expedierats till:
Utbildningsnämnden
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Dnr 2015/00428

Avveckling av avfallsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma avfallsnämnden för Mariestad och
Gullspångs kommuner avvecklas vid årsskiftet 2015/2016.
Beslutet är en konsekvens av att kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestads och
Gullspångs kommuner har beslutat om att inträda i kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborg 2016-01-01.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har under år 2015 fattat beslut om inträde i kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborg. I och med det har kommunen inte kvar någon
verksamhet för avfallshantering och därmed inget uppdrag för avfallsnämnden.
Avfallsnämnden är gemensam för Mariestad och Gullspångs kommuner och dess
verksamhet regleras i ett samarbetsavtal från år 2008 där riktlinjer för avveckling av
nämnden finns avtalade. Kommunerna avvecklar nu i samförstånd avfallsnämnden
under innevarande avtalsperiod utan att följa samarbetsavtalet. Representationen i
kommunalförbundet är två ledamöter från varje kommun och motsvarar antalet
ledamöter som deltagit i avfallsnämnden.
Kommunstyrelsen gav 2015-06-10 kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med
Gullspångs kommun, ta fram underlag för beslut om att avveckla avfallsnämnden.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad kommunchef Lars Arvidsson samt avfallschef Annika Kjellkvist
2015-11-20, Avveckling av avfallsnämnden.
Skrivelse upprättad kommunchef Lars Arvidsson, Avveckling av avfallsnämnden.
Expedierats till:
Avfallschef Annika Kjellkvist, Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun
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Dnr 2015/00452

Justering av brukningsavgifterna i Va-taxan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar höja brukningsavgifterna i Va-taxan (§§ 13-14) med tio
procent från och med 2016-01-01 i enlighet med upprättat förslag.
Bakgrund

VA-kollektivet i Mariestads kommun har inte en ekonomi i balans. VA-kollektivets
driftresultat var för år 2013 -800 tkr, för år 2014 +76 tkr och för år 2015 ser
verksamheten ut att hamna på ett driftresultat on ca -1 200 tkr.
Verksamheten har tidigare under åren arbetat upp en resultatregleringsfond som nu i
snabb takt förbrukas. Inför år 2015 fanns ca 5 000 tkr i fonden och med årets
prognostiserade resultat kommer fonden arbetas ner till ca 3 800 tkr.
Orsaken till att verksamheten under de senaste åren fått en sämre ekonomi är en
medveten satsning på underhållsinsatser på det kraftigt eftersatta ledningsnätet.
Investeringstakten under år 2015 är även väsentligt högre än tidigare vilket kommer att
öka på verksamhetens driftkostnader fr.o.m. år 2016 i form av ökade kapitalkostnader
(avskrivningar och ränta).
Underhålls- och reinvesteringstakten på Va-anläggningar har historiskt varit för låg i
Mariestads kommun precis som i de flesta kommuner i landet. Verksamheten har det
senaste året gjort organisatoriska förändringar för att stå rustade för en högre takt
vilket nu visar sig kunna ge effekt. En rimlig och ansvarsfull nivå på förnyelsearbetet
för vår generation ligger enligt branschen på minst 1procent per år, en takt som
betyder att anläggningarna i snitt förnyas i ett intervall om 100 år. För att ligga på den
nivån kommer kostnaden för förnyelsearbetet hamna på totalt ca 20 000 tkr per år.
Efter dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott har tekniska nämndens
arbetsutskott gett verksamhet teknik i uppdrag att inkomma med ett förslag om en
höjning av Va-taxan med 10 procent i syfte att med driftmedel kunna finansiera den
del av förnyelsearbetet som är att betrakta som underhåll. En sådan höjning tillför
verksamheten ytterligare ca 3 600 tkr.
En höjning av Va-taxan med 10 procent ökar kostnaden för genomsnittsabonnenten
med ca 160 kronor per kvartal.
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Brukningsavgiften i taxan:
Idag

vid +10%

Fast avgift per år:

2 205 kr

2 426 kr

Avgift per 1 000 liter levererat vatten:

17,76 kr

19,54 kr

Bostadsenhetsavgift per år:

750 kr

825 kr

Dagvattenavgift per år:

840 kr

924 kr

Nu gällande taxa har legat på samma nivå sedan 2012-01-01.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Janne Jansson (S) yrkar avslag på justeringen av brukningsavgifterna i Va-taxan med
hänvisning till att det finns pengar kvar i Va-fonden som kan nyttjas.
Mats Karlsson (MP) tillstyrker Janssons (S) yrkande.
Per Rosengren (V) yrkar avslag på justeringen av brukningsavgifterna i Va-taxan fram till
dess att det presenteras en underhålls-/finansieringsplan för investeringar och underhåll
av Va-nätet.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer bifallsförslaget och avslagsförslagen under proposition
och finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av VA- och gatuchef Michael Nordin 2015-12-07, Justering av
brukningsavgifterna i Va-taxan, Mariestads kommun.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2015-12-08 § 286, Justering av
brukningsavgifterna i Va-taxan, Mariestads kommun.
Befintlig taxa för vatten och avlopp.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-09, Justering av
brukningsavgifterna i Va-taxan.
Expedierats till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Va- och gatuchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 18

Sammanträdesdatum
2015-12-14

Kommunfullmäktige
Kf § 187

Dnr 2015/00426

Valärende: Val av suppleant i styrelsen för VänerEnergi AB

Kommunfullmäktiges beslut

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Eva Heistola (S) till ny
suppleant i styrelsen för VänerEnergi AB efter Björk (S).
Bakgrund

Bo Björk (S) entledigades från uppdraget att vara suppleant i styrelsen för VänerEnergi
AB vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-30. Valberedningen skulle
återkomma med förslag till ny suppleant i styrelsen för VänerEnergi AB efter Björk (S)
Expedierats till:
Eva Heistola
Lönekontoret
VänerEnergi AB
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 19

Sammanträdesdatum
2015-12-14

Kommunfullmäktige
Kf § 188

Dnr 2015/00448

Valärende: entledigande samt val av ersättare i
utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Elvi Fagerlund (M) från uppdraget att vara ersättare i
utbildningsnämnden.
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Jonas Ivarsson (M) till ny
ersättare i utbildningsnämnden efter Fagerlund (M)
Bakgrund

Elvi Fagerlund (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare
i utbildningsnämnden.
Expedierats till:
Elvi Fagerlund
Jonas Ivarsson
Lönekontoret
Utbildningsnämnden
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 20

Sammanträdesdatum
2015-12-14

Kommunfullmäktige
Kf § 189

Dnr 2015/00458

Valärende: Entledigande och val av ledamot i
kommunrevisionen

Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Kent Lindqvist (V) från uppdraget att vara ledamot i
kommunrevisionen.
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Britta Wennström (V) till ny
ledamot i kommunrevisionen efter Lindqvist.
Bakgrund

Kent Lindqvist (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
kommunrevisionen.
Expedierats till:
Kent Lindqvist
Britta Wennström
Lönekontoret
Kommunrevisionen
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

