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Kommunfullmäktige
Kf § 192

KS 2012/0192

Medborgarförslag om att förbjuda genomfartstrafik i Gamla stan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Skäl för beslutet
Frågan om att förbjuda genomfartstrafik och begränsa maxvikten för lastbilstransporter i
Gamla stan kommer att behandlas i samband med den trafikstrategi för tätorten som ska tas
fram under år 2013.
Bakgrund

Yvonne Lewitski har föreslagit att kommunen ska förbjuda genomfartstrafik i Gamla stan
samt att maxvikten för lastbilstransporter ska begränsas inom den stadsdelen.
Enligt tekniska förvaltningen bör frågan om att förbjuda genomfartstrafik och begränsa
maxvikten för lastbilstransporter i en stadsdel inte behandlas separat utan ingå i en övergripande strategi för trafiken i tätorten. Tekniska nämnden har mot den bakgrunden föreslagit
avslag på medborgarförslaget.
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 73 A-D)
______________________________________________________

Expedieras till:
Yvonne Lewitski
Tekniska nämnden
Tekniske chefen Åke Lindström
Trafikingenjör Eva Berdenius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 193

KS 2012/0162

Medborgarförslag om att bygga paviljonger på kommunens stränder
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Skäl för beslutet
Av ekonomiska skäl måste kommunen för närvarande prioritera sina kärnverksamheter.
Bakgrund

Mandana Saadatjou har föreslagit att kommunen ska bygga ”paviljonger” med tak och bänkar på kommunens stränder som skydd mot regn och sol. Paviljongerna skulle även bli ett
trevligt inslag i miljön.
Tekniska förvaltningen har konstaterat att vissa stränder i Mariestad redan har väderskydd,
oftast i form av enkla träkonstruktioner. Förvaltningen har vidare framfört att de föreslagna
paviljongerna kan utgöra en variation i landskapsbilden men har samtligt noterat att det för
närvarande inte finns några pengar till paviljonger.
Tekniska nämnden har överlämnat förvaltningens yttrande som svar på remissen.
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 74 A-D)
______________________________________________________

Expedieras till:
Mandana Saadatjou
Tekniske chefen Åke Lindström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 194

KS 2011/0079

Beslut om nytt antagande: Detaljplan för Backebolet 1:29 m fl,
Laxhall, Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Backebolet 1:29 m.fl. Laxhall Mariestads
kommun.
Bakgrund

Kommunfullmäktige antog i juni 2012 detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. Laxhall. Länsstyrelsen har i sin efterföljande prövning övervägt att upphäva planen. Kommunen har fört
diskussioner med Länsstyrelsen, som har utmynnat i ett nytt planförslag. Länsstyrelsen har
i yttrande över det nya förslaget gjort bedömningen att planen kan accepteras.
I jämförelse med den tidigare planen har passagen mellan bostäderna på kvartersmark fram
till planerat bryggdäck utökats från 7 till 13 meter. Byggrätterna för fritidshusen har utformats något mer flexibelt för att inte styra exakt placering. Exploateringsgraden är dock densamma. Inga förändringar har i övrigt skett på plankartan med planbestämmelser eller i
plan- och genomförandebeskrivningen.
Detaljplanen syftar bland annat till att skapa förutsättningar för utvecklad parkering för besökare, fiskare och kompletterande verksamheter till restaurangen. Vidare ska möjligheten
för övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad hamnkapacitet och fiskförädling prövas.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker förslaget.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 75 A-E)
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 195

KS 2012/0326

Riktlinjer för prövning av etablering av större vindkraftsparker
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för utredning av konsekvenserna av att införa
en generell gräns i kommunen för ljudpåverkan från vindkraftverk på 35 db(A).
Bakgrund

Kommunfullmäktige antog i juni 2010 en Vindbruksplan, som ett s.k. tematiskt tillägg till
den kommunomfattande översiktsplanen. Planen anger kommunens inställning till planering av större vindkraftsetableringar. Med större etablering avses sammanhållande projekt
med två eller flera vindkraftsverk. Vindbruksplanen har varit ett bra underlag för marknaden i sitt planerings- och exploateringsarbete. Efter beslutet om vindbruksplan har kommunen beslutat om en LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) i form av ett tematiskt tillägg till den ovannämnda översiktsplanen.
Det har nu visat sig dessa två planer kan komma i konflikt med varandra. För närvarande
finns två sådana exempel.
För att Mariestads kommun generellt ska upplevas som en tydlig och smidig samarbetspart i
olika typer av utvecklingsarbeten och för att vindkraftsintressenterna inte ska åsamkas onödiga utredningskostnader finns ett starkt behov av att kommunen, så tidigt som möjligt, anger vilka planeringsförutsättningar som ska gälla. Kommunledningskontoret har mot den
bakgrunden föreslagit att kommunfullmäktige ska anta de riktlinjer som framgår av kommunstyrelsens nedan antecknade förslag till riktlinjer. Kommunledningskontoret har vidare
konstaterar att Vindbruksplanen behöver revideras.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar följande riktlinjer vid etablering av större vindkraftsanläggningar:
1. Vid de tillfällen som en planerad etablering av vindkraft påverkar ett utpekat område
för Landsbygdsutveckling i strandnära läge ska landbygdsutvecklingen prioriteras.
2. Inom de utvecklingsområden som har pekats ut i det tematiska tillägget till översiktsplanen för Landsbygdsutveckling i strandnära läge, får ljudpåverkan från näraliggande
vindkraftverk inte överstiga 35 db(A).
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera gällande Vindbruksplan för att hantera problematiken med konkurrerande intressen i stort. Detta bör ske i
samband med revidering av den kommunomfattande översiktsplanen.

Justerandes signatur
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Kf § 195 (forts).
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Behandling i kommunfullmäktige

Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Sture Pettersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för att få utrett
konsekvenserna av att införa en generell decibelgräns i kommunen på 35 db(A) för ljudpåverkan från vindkraftverk.
Per Rosengren (V) instämmer i Sture Petterssons återremissyrkande.
Ordföranden tar upp Sture Petterssons m.fl yrkande om återremiss för beslut och finner att
fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige godkända omröstningsproposition;
Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar Ja. Den som vill att
ärendet ska återremitteras röstar Nej.
Vid omröstningen avges 21 Ja-röster, 20 Nej-röster, en ledamot avstår från att rösta, tre ledamöter deltar inte i omröstningen på grund av jäv och fyra ledamöter är frånvarande. Hur
var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen i
enlighet med Sture Petterssons m.fl yrkande.
(Bilaga 76 A-B)
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 196

KS 2012/0325

Riktlinjer för Mariestads kommuns sociala investeringsfond
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till riktlinjer för Mariestads kommuns sociala
investeringsfond.
2. Investeringsfonden ska förvaltas av kommunstyrelsen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har i budget för 2013 avsatt 1 200 tkr för socioekonomiska insatser. I
samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förutsättningarna för att
skapa ett särskilt konto med avsättning för socioekonomiska insatser.
Syftet med den sociala investeringsfonden är att, genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga, bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. Avsikten är även att pröva nya metoder och arbetssätt som leder till önskvärda
och dokumenterade effekter för att sänka kostnader i framtiden.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer för Mariestads kommuns
sociala investeringsfond.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M), Marianne Kjellquist (S), Christer Dalvik (MAP) och Magnus
Landgren(KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 77 A-B)
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef Maria Vaziri
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
Redovisningsansvarig Lars Bergquist
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 197

KS 2012/0257

Förstudie av eventuell samordning av verksamheter i Mariaskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut om att överföra Mariaskolan till
avvecklingsfastigheter (KF § 148/2011).
2. Kommunfullmäktige anslår - som ett första steg - fyra miljoner kronor i investeringsmedel för anpassning av Mariaskolans lokaler till verksamhetens behov.
3. Kapitalkostnaden är finansierad inom ramen för anslagna medel för befintlig verksamhet.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav i juni 2012 kommunchefen i uppdrag att genomföra en förstudie
som skulle tydliggöra förutsättningarna för att samlokalisera arbetsmarknadsenhetens, individ- och familjeomsorgens m.fl. verksamheter i Mariaskolans lokaler. Förstudien skulle redovisa samordningsvinster, anpassningsbehov i form av investeringar samt en preliminär
tidsram. Förstudien skulle även beskriva möjligheterna att anpassa lokalerna för musikskolan.
Förstudien har genomförts i samverkan mellan barn- och utbildningschefen samt förvaltningschefen för IFO. Vissa uppgifter är fortfarande osäkra och förstudien kommer successivt att revideras. Utifrån de uppgifter som föreligger i dagsläget har Mariestads kommun en
unik möjlighet att genomföra en tydlig satsning för kommunen, utan någon större kostnad.
Förstudien framhåller följande fokusområden:
-

Målet - att alla ska ”vara med” i Mariestad

-

Brukarnyttan - en enkel väg in med tillgång till alla möjligheter

-

Att sammanföra verksamheter som kan förstärka effekten av varandras stöd och service till medborgarna så att en gemensam nytta uppstår

-

Skapa samordnat multiprofessionellt samarbete med fokus på vuxnas väg till självständighet

Barn- och utbildningschefen och förvaltningschefen för IFO har gjort bedömningen att en
omställning av Mariaskolan och en sammanslagning av verksamheter enligt förslaget skulle
innebära fördelar som överstiger den beräknade merkostnaden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 197 (forts).
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Fastighetschefen har beräknat kostnaden för upprustning av lokalerna på till cirka 10-12
miljoner kronor. De externa hyreskostnaderna kommer att reduceras med 1 710 tkr/år.
Barn- och utbildningschefen och förvaltningschefen för IFO har föreslagit att kommunstyrelsen fattar ett inriktningsbeslut om omställning av Mariaskolan till ett innovativt sysselsättningscenter och ger kommunchefen i uppdrag att genomföra projektet.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M) och Per Rosengren (V) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 78 A-F)
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Barn- och utbildningschef Tommy Olsson
Förvaltningschefen för IFO Elisabeth Olsson
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 198

KS 2012/0331

Ändring av avgiftstaxan inom vård och omsorg samt socialpsykiatrin
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kommunfullmäktige ändrar avgiftstaxan för vård, omsorg och socialpsykiatri enligt
socialnämndens förslag.
2. Boendestöd inom socialpsykiatrin ska vara avgiftsfritt.
3. Ändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2013.
Bakgrund

Socialnämndens ändringsförslag innebär sänkt förbehållsbelopp för personer som bor på
Fredslunds och Myrans äldreboende, höjning av avgiften för yttre hemtjänst, trygghetslarm
och hemvårdens nivåer 2-4.
I förslaget är högsta avgift för hemvårdens nivå 1- 4 samt avgift för yttre hemtjänst omräknad utifrån 2013 års prisbasbelopp. Årlig uppräkning av övriga siffror i avgiftstaxan kommer att ske när Konsumentverket har presenterat sina beräkningar inför 2013.
Förslaget innebär vidare att boendestöd ska vara avgiftsfritt. Föreslagna avgiftshöjningar ger
ökade intäkter för socialnämnden på 265 tkr/år (VoO 340 tkr, IFO -75 tkr) och för Arbetsmarknadsenheten på 27 tkr.
I 8 kap. 2-9 §§ SoL anges att kommunen inom ramen för maxtaxan får ta ut avgift enligt
grunder som kommunen bestämmer men att avgiften ska vara skälig.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Björn Fagerlund (M) och Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Per Rosengren (V) yrkar att kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag och Per Rosengrens avslagsyrkande till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige godkända omröstningsproposition.

Justerandes signatur
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Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som vill att fullmäktige ska avslå förslaget röstar Nej.
Vid omröstningen avges 40 Ja-röster, fyra Nej-röster, fyra ledamöter är frånvarande och en
ledamot avstår från att rösta. Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 2.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
(Bilaga 79 A-D)
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden)
Förvaltningschef vård och omsorg Lotta Hjoberg
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-17

Sida 12

Kommunfullmäktige
Kf § 199

KS 2012/0310

Begäran från tekniska nämnden om ytterligare driftanslag åren
2012 och 2013 för bostadsanpassning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kommunfullmäktige medger tekniska nämnden att redovisa underskott år 2012
med 600 tkr med anledning av ökade kostnader för bostadsanpassning.
2. Kommunfullmäktige avsätter ytterligare 800 tkr för bostadsanpassning år 2013. Anslaget ska förvaltas av kommunstyrelsen
Bakgrund

Antalet beviljade ansökningar om bostadsanpassning har ökat och antalet ansökningar
kommer fortsatt att öka. Tekniska förvaltningen har framfört att det därför är viktigt att
budgeten för bostadsanpassning tar hänsyn till denna utveckling.
Kostnaden per åtgärd inom MTG är i genomsnitt 8 800 kr, vilket kan jämföras med genomsnittet för Sverige som är 13 000 kr. Det varierar dock mellan kommunerna, i Gullspång har
snittet varit 12 000 kr, i Mariestad 7 500 kr och i Töreboda 9 100 kr.
Tekniska nämnden har föreslagit kommunstyrelserna i Gullspång, Mariestad och Töreboda
att bevilja ytterligare driftanslag i budget 2012 och 2013 för bostadsanpassning i respektive
kommun enligt följande:

Gullspång
Mariestad
Töreboda

2012

2013

330 tkr till totalt 900 tkr
600 tkr till totalt 2 400 tkr
200 tkr till totalt 1 000 tkr

430 tkr till totalt 1 000 tkr
800 tkr till totalt 2 600 tkr
300 tkr till totalt 1 100 tkr

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Evert Eklind (MAP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 80 A-C)
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson
Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 200

KS 2012/0139

Motion om allmänna cykelpumpar inom biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Bakgrund

Åsa Olsson (V) har föreslagit att Mariestads, Götene och Lidköpings kommuner ska samverka för att placera ut cykelpumpar för allmänheten på strategiska platser inom biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Åsa Olsson har även föreslagit att biosfärkontoret,
tillsammans med kommunerna, ska undersöka hur och var det kan vara lämpligt att placera
ut cykelpumpar samt ge förslag på hur detta kan finansieras.
Kommunledningskontoret har konstaterat att det utmed cykelleden inom biosfärsområdet
finns flera butiker med cykelverkstad och möjlighet att pumpa cykeln. Cyklisterna bör vidare – helt allmänt - kunna pumpa och genomföra enklare reparationer med egen utrustning.
Kommunledningskontoret har gjort bedömningen att behovet av ytterligare ställen för
pumpning inte är överhängande.
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 81 A-C)
______________________________________________________

Expedieras till:
Åsa Olsson
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-17

Sida 14

Kommunfullmäktige
Kf § 201

KS 2011/0101

Motion om hållbar utveckling och tillväxt ur ett miljö- och hälsoperspektiv
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Skäl för beslutet
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning får ämnen av olika slag inte tas upp i samma motion. Kommunledningskontoret har gjort bedömningen att motionen strider mot den
bestämmelsen. Motionen har inte kunnat förtydligas eftersom motionären inte längre är ledamot av kommunfullmäktige.
Bakgrund

Dan Freij (KD) har föreslagit att Mariestads kommun ska bevara och utveckla den offentliga servicen på landsbygden, öka sin ekokonsumtion, stå för en positiv marknadsföring av
landsbygden samt ta tillvara och utveckla de unika naturresurserna. Motionen har beretts av
utvecklingsenheten.
Planeringschefen har framhållit att frågan om att bevara och utveckla den offentliga servicen på landsbygden hanteras inom ramen för pågående arbete med att ta fram förslag på en
landsbygdstrategi. Frågan om att stå för en positiv marknadsföring av landsbygden hanteras
inom ramen för turism- och besöknäringsarbetet, riktad exploaterings- och utvecklingsprojekt samt de kommungemensamma informations- och marknadsföringsarbetet.
När det gäller förslaget att öka kommunens inköp av ekologiska livsmedel saknar Mariestads kommun mål och regler för dessa frågor. Kostverksamheten deltar dock i ett framgångsrikt projekt som syftar till att skapa förutsättningar för en ökad andel av inköp av
ekologiska livsmedel och närproducerade livsmedel. Planeringschefen konstaterar att en
tydlig politisk viljeinriktning inom detta område skulle underlätta det fortsatta arbetet.
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 82 A-C)
______________________________________________________

Expedieras till:
Dan Freij
Planeringschef Kristofer Svensson
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-17

Sida 15

Kommunfullmäktige
Kf § 202

Annonsering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att informera om tid och plats för fullmäktiges sammanträden under 2013 i Mariestadstidningen.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-17

Sida 16

Kommunfullmäktige
Kf § 203

KS 2012/0365

Entledigande från uppdrag att vara ersättare i kommunfullmäktige
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Rita Ribeiro Madureira (MP) från uppdraget att vara ersättare i kommunfullmäktige. Ny röstsammanräkning ska begäras hos länsstyrelsen för att få utsett ny ersättare efter Madureira.
Bakgrund

Rita Ribeiro Madureira (MP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i
kommunfullmäktige.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Rita Ribeiro Madureira
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-17

Sida 17

Kommunfullmäktige
Kf § 204

KS 2012/0374

Entledigande från uppdrag att vara ersättare i kommunfullmäktige
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Marcus Eklund (S) från uppdraget att vara ersättare i kommunfullmäktige. Ny röstsammanräkning ska begäras hos länsstyrelsen för att få utsett ny
ersättare efter Eklund.
Bakgrund

Marcus Eklund (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i kommunfullmäktige.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Marcus Eklund
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-17

Sida 18

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1
Omröstning § 195
Namn och parti

JA

NEJ

Urban Ahlin (S) Leif Udéhn (S)

x

Jens Söder (S) Inga-Lill Bertilsson (S)

x

Linnéa Wall (S)

x

Therése Weckström (S)

x

Ola Bertilsson (S)

x

Gerd Larsson (S)

x

Leif Andersson (S)

x

Marianne Kjellquist (S)

x

Avstår

Tommy Pettersson Friberg (S)

x

Marianne Johansson (S)

x

Sture Pettersson (S)

x

Ida Ekeroth (S)

x

Björn Nilsson (S)

x

Marie Molin (S)

x

Håkan Fernström (S)

x

Johan Abrahamsson (M)

-

Jäv

-

Jäv

Sten Bergheden (M) Monica Öhlund (M)

x

Charlotte Matsson (M)

x

Rolf Rutgersson (M)

x

Gunilla Hellsten Boman (M) Lars Samuelsson (M)
Stellan Kronberg (M) Anita Ahl (M)

x

Marianne Aldén (M)

x

Ing-britt Andersson (M)

x

John-Gunnar Nilsson (M)

x

Cathrine Kronberg (M) Anette Karlsson (M)

x

Justerandes signatur

Frånv.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-17

Sida 19

Kommunfullmäktige
Omröstning § 195 (forts).
Namn och parti

JA

Siv Samuelsson (M)
Björn Fagerlund (M)

NEJ

Avstår

-

Jäv

x

Per Rosengren (V)

x

Åsa Olsson (V)

x

Mikael Jonsson (V)

x

Inga-Lill Berg (V)

x

Emelie Olsson (V)

x

Adrian Andersson (V)

x

Christer Dalvik (MAP)

x

Rune Eriksson (MAP)

x

Evert Eklind (MAP)

x

Anna Stenlund (MAP)

x

Rune Skogsberg (C)

x

Leif Andersson (C)

x

Annika Jödahl (FP)

x

Leif Jonegård (FP)

x

Christer Svanström (FP)

x

Rolf Oldin (KD)

x

Magnus Landgren (KD)

x

Nils Farken (MP)

x

Bengt-Erik Askerlund (MP)

x

Gabriella Svensson (SD) Ingemar Brelid (SD)

x

Morgan Johansson (SD)

x

Jan Wahn, ordförande (C)

x

Summa

21

Justerandes signatur

Frånv.

Utdragsbestyrkande

20

1

4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-17

Sida 20

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 2
Omröstning § 198
Namn och parti

JA

Urban Ahlin (S) Leif Udéhn (S)

x

Jens Söder (S) Inga-Lill Bertilsson (S)

x

Linnéa Wall (S)

x

Therése Weckström (S)

x

Ola Bertilsson (S)

x

Gerd Larsson (S)

x

Leif Andersson (S)

x

Marianne Kjellquist (S)

x

Tommy Pettersson Friberg (S)

Avstår

Frånv.

x

Marianne Johansson (S)

x

Sture Pettersson (S)

x

Ida Ekeroth (S)

x

Björn Nilsson (S)

x

Marie Molin (S)

x

Håkan Fernström (S)

x

Johan Abrahamsson (M)

x

Sten Bergheden (M) Monica Öhlund (M)

x

Charlotte Matsson (M)

x

Rolf Rutgersson (M)

x

Gunilla Hellsten Boman (M) Lars Samuelsson (M)

x

Stellan Kronberg (M) Anita Ahl (M)

x

Marianne Aldén (M)

x

Ing-britt Andersson (M)

x

John-Gunnar Nilsson (M)

x

Cathrine Kronberg (M) Anette Karlsson (M)

x

Justerandes signatur

NEJ

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-17

Sida 21

Kommunfullmäktige
Omröstning § 198 (forts).
Namn och parti

JA

Siv Samuelsson (M)

x

Björn Fagerlund (M)

x

Per Rosengren (V)

NEJ

Avstår

x

Åsa Olsson (V)

x

Mikael Jonsson (V)

x

Inga-Lill Berg (V)

x

Emelie Olsson (V)

x

Adrian Andersson (V)

x

Christer Dalvik (MAP)

x

Rune Eriksson (MAP)

x

Evert Eklind (MAP)

x

Anna Stenlund (MAP)

x

Rune Skogsberg (C)

x

Leif Andersson (C)

x

Annika Jödahl (FP)

x

Leif Jonegård (FP)

x

Christer Svanström (FP)

x

Rolf Oldin (KD)

x

Magnus Landgren (KD)

x

Nils Farken (MP)

x

Bengt-Erik Askerlund (MP)

x

Gabriella Svensson (SD) Ingemar Brelid (SD)

x

Morgan Johansson (SD)

x

Jan Wahn, ordförande (C)

x

Summa

40

Justerandes signatur

Frånv.

Utdragsbestyrkande

4

1

4

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-12-17

Anslagsdatum

2012-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-01-12

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

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

