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Sida 1

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-24

Sida 2

Kommunfullmäktige
Kf § 153

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Protokoll från inspektion av överförmyndarverksamheten i Mariestads kommun. (Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmyndarskapsförordningen). Länsstyrelsens
intryck är att verksamheten sköts på ett föredömligt sätt.
Dnr KS 2014/
______________________________________________________

Tackbrev till Lars Hessle

Vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober överlämnade Lennart Högstedt en skeppsklocka som Lars Hessle skänkt till Mariestads kommun.
Kommunfullmäktiges ordförande har sammanställt ett tackbrev som skickades till Lars
Hessle 2014-11-13.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-24

Sida 3

Kommunfullmäktige
Kf § 154

KS 2014/439

Motion om översyn av ersättningen till personer inom LSS som
arbetar i kommunala verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Christer Dalvik (MAP) föreslår i en motion att kommunen ska genomföra en översyn av
ersättningen till personer inom LSS som arbetar i kommunala verksamheter så att ersättningen är någorlunda skälig.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-11-24

Sida 4

Kommunfullmäktige
Kf § 155

KS 2014/438

Motion om att tillskapa en actionpark i centrala Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Christer Dalvik (MAP) föreslår i en motion att kommunen ska tillskapa en actionpark i centrala Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-24

Sida 5

Kommunfullmäktige
Kf § 156

Information: Kommunens miljömåls- och miljöledningsarbete
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund

Miljöstrateg Nina Lidholm informerar om kommunens miljömåls- och miljöledningsarbete.
Informationen innefattar bl.a.
-

Nuläge för kommunens miljömåls- och miljöledningsarbete.

-

Kommunens mål och krav.

-

Jämförelse med andra kommuner.

-

Återkoppling från fullmäktiges sammanträde 2014-09-29 frågor om den årliga kommunrankingen kring miljö.

-

Hur kan det miljöstrategiska arbetet bidra till bättre resultat?

-

Förslag på fortsatt arbete.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljöstrateg Nina Lidholm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 6

Kommunfullmäktige
Kf § 157

KS 2014/258

Medborgarförslag om samarbete för att minska missbruk och
utanförskap
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla medborgarförslaget om samarbete för att minska missbruk och utanförskap.
Kommunfullmäktige överlämnar till sektor stöd och omsorg att sammankalla till ett dialogmöte samt att bilda en lämplig arbetsgrupp.
Bakgrund

Tomas Johnsson, John Hedins väg 9, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen ska bjuda in frivilligorganisationer och tjänstemän till ett stormöte. Vid detta
möte kan det samtalas om vilka behov som vi tillsammans kan fylla. Vidare föreslås att
kommunen tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att hitta lokal samt ett arbetssätt för att på
bred basis göra en insats för människor som far illa av missbruk och utanförskap i vår stad.
Medborgarförslaget har överlämnats till sektor stöd och omsorg, individ- och familjeomsorgsavdelningen (IFO) för beredning.
Att ge stöd till enskilda och anhöriga som drabbas av missbruk och utanförskap är en viktig
folkhälsofråga för alla åldrar. Missbruket drabbar långt fler än enbart den enskilde och det
finns många intressenter i kommunen som berörs av denna fråga där frivilligorganisationerna är en viktig del. Andra intressenter är t.ex. hyresvärdar, köpmännen, hälso- och sjukvården, församlingarna, polis, andra företagare o.s.v.
I alla frågor där flera aktörer är inblandade, är erfarenheten att samverkan och samarbete
viktiga framgångsfaktorer. Genom att kartlägga vilka olika föreningar och intresserade som
tillsammans kan finna goda lösningar, sammanställa alla förslag på lösningar samt identifiera
vad som krävs för att lösningarna ska kunna genomföras kan positiva krafter mobiliseras
och samverka till gott resultat. Med gemensamma krafter är förutsättningarna betydligt
bättre för att lyckas genomföra även svåra projekt.
Förslaget att bjuda in till ett dialogmöte och att bilda en arbetsgrupp som arbetar vidare
med uppkomna förslag och idéer får stöd av IFO. Till arbetsgruppen föreslås tjänstemän
från IFO samt deltagare från frivilligorganisationer och brukargrupper att knytas, med en
kommunal tjänsteman som sammankallande. Vilken typ av stöd kommunen kan bidra med
till frivilligorganisationerna är en av de frågor arbetsgruppen kan besvara. En annan viktig
uppgift för arbetsgruppen är även, som förslagställaren anger, att identifiera och hämta hem
goda exempel från andra håll.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 157 (forts.)
______________________________________________________

Behandling i kommunfullmäktige

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 Tomas Johnsson, John Hedins väg 9.
Skrivelse upprättad av chefen för individ- och familjeomsorgen Anette Karlsson 2014-0928, Svar på remiss – Medborgarförslag om samarbete för att minska missbruk och utanförskap KS 2014/258.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tomas Johansson
Chefen för individ- och familjeomsorgen Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 158

KS 2014/250

Medborgarförslag om bättre skyltning till cykelvägen mot
Torsö/Sjötorp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att tillse att skyltningen förbättras till
cykelvägen mot Torsö/Sjötorp.
Bakgrund

Ove Andersson, Brommösund Ryan 1, på Torsö har i ett medborgarförslag föreslagit att
skyltningen ska förbättras till cykelvägen mot Torsö/Sjötorp. Motiveringen är att det är
många som cyklar fel och hamnar vid Snapen. Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska förvaltningen för beredning.
Tekniska förvaltningen framhåller att gång- och cykelvägnätet ska vara lättorienterat och ha
god vägvisning är en av åtgärderna för ökad tillgänglighet till tätorterna inom MTG. Även
turistiska mål, badplatser samt natur- och rekreationsområden bör omfattas av vägvisning.
Tekniska förvaltningen framhåller att medel därför bör avsättas för en översyn av den befintliga vägvisningen. I samband med en sådan översyn kan cykelvägvisningen kompletteras.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

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 Ove Andersson, Brommösund Ryan 1, på Torsö i vilket han föreslår
att skyltningen ska förbättras till cykelvägen mot Torsö/Sjötorp.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt trafikingenjör Eva Berdenius
2014-09-12, Förslag till yttrande över medborgarförslag om cykelvägvisning.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ove Andersson
Tekniska nämnden
Tekniska chefen Åke Lindström
Trafikingenjör Eva Berdenius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-24
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Kommunfullmäktige
Kf § 159

KS 2014/387

Samarbete med Töreboda kommun inom
överförmyndarverksamheten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska teckna avtal om samarbete inom
överförmyndarverksamheten med Töreboda kommun i enlighet med upprättat förslag till
samarbetsavtal.
Ersättningen från Töreboda kommun ska motsvara full kostnadstäckning enligt de principer
som har lagts fast i avtalet.
Bakgrund

Töreboda kommun har vänt sig till Mariestads kommun med en förfrågan om det finns
förutsättningar för ett samarbete inom överförmyndarverksamheten. Efter diskussioner
mellan parterna har ett förlag till samarbetsavtal tagits fram.
Syftet med samarbetet är att gemensamt bygga upp en organisation som långsiktigt klarar av
såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav för överförmyndarens verksamhet. Genom samarbetet säkerställs kontinuitet, kompetens, rättssäkerhet och hög kvalitet i verksamheten.
Avtalet bygger på principen om full kostnadstäckning för Mariestads kommun. De belopp
som är angivna i avtalsbilagan, som togs fram när diskussionen om samarbete inleddes,
kommer därför att variera över tid.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

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 av stadsjurist Rolf Sjöström 2014-09-30, Samarbete med Töreboda
kommun inom överförmyndarverksamheten.
Förslag till samarbetsavtal mellan Mariestads kommun och Töreboda kommun avseende
överförmyndarverksamheten, inklusive ekonomisk sammanställning.
______________________________
Expedieras till:
Töreboda kommun
Stadsjurist Rolf Sjöström
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sida 10

Kommunfullmäktige
Kf § 160

KS 2014/389

Reglemente för överförmyndaren
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om reglemente för överförmyndaren i enlighet med stadsjuristens förslag.
Reglementet ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2015.
Bakgrund

Enligt 6 kap 32 § kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Någon motsvarande skyldighet föreligger inte för överförmyndarens verksamhet.
Stadsjuristen har i arbetet med överförmyndarens interna kontroll övervägt om det bör finnas ett reglemente för överförmyndaren trots att det inte är obligatoriskt. Enligt min bedömning finns det inte något sakligt skäl som talar för att det ska finnas reglementen för
nämnderna men inte för överförmyndaren. Stadsjuristen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om reglemente för överförmyndaren i enlighet med upprättat förslag.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Skrivelse av stadsjurist Rolf Sjöström 2014-10-10, Reglemente för överförmyndaren.
Förslag till reglemente för överförmyndaren.
______________________________________________________

Expedieras:
Stadsjurist Rolf Sjöström
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-11-24

Sida 11

Kommunfullmäktige
Kf § 161

KS 2014/287

Samverkansavtal Vuxenutbildningen Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Samverkansavtal Vuxenutbildning Skaraborg.
Bakgrund

Kommunerna i Skaraborg samverkar sedan tidigare om vuxenutbildning. Det samverkansavtal som nu föreligger kommer att rymmas inom Måldokument Utbildning Skaraborg.
Målet är att kommunala resurser optimeras ekonomiskt och kvalitativt genom att hela
delregionens kapacitet av utbildningsresurser kan nyttjas.
Samverkansavtalet kommer att erbjuda kommuninvånarna i de avtalsslutande kommunerna
ett brett och allsidigt utbud av kvalitativa utbildningar. Det föreliggande samverkansavtalet
sträcker sig från 2015-01-01 till 2016-12-31 och förändringarna från tidigare samverkansavtal är bl.a. att tidigare indelning i tre geografiska områden är borttaget, fler träffar för rektorsgruppen kommer att genomföras, yrkesutbildningar på gymnasial nivå med statlig finansiering hanteras och fördelas i ett Skaraborgsperspektiv samt att samhällsorientering för nyanlända har fått en egen avtalsskrivning.
Samverkansavtalet för Vuxenutbildning Skaraborg kommer att ersätta nuvarande samverkansavtal och ska antas och undertecknas av medlemskommunerna. Det reviderade
samverkansavtalet har förankrats i rektorsgruppen för vuxenutbildningen, skolchefsgruppen och i kommunchefsgruppen inom Skaraborgs Kommunalförbund. Vid styrelsemöte i Skaraborgs Kommunalförbund den 13 juni 2014 fattades ett beslut att rekommendera kommunerna att anta samverkansavtalet.
Utbildningsnämnden beslutade 2014-10-01 att rekommendera att Mariestads kommun antar
Samverkansavtal Vuxenutbildning Skaraborg.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Förslag till samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg, Avtalsperiod 2015-01-01 till
2016-12-31.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-24

Sida 12

Kommunfullmäktige
Kf § 161 (forts).
______________________________________________________

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2014-06-13 § 50, Beslut om rekommendation till kommunerna att anta samverkansavtal för vuxenutbildning Skaraborg.
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2014-10-01 § 128, Remiss: Samverkansavtal
Vuxenutbildningen Skaraborg.
______________________________________________________

Expedieras till
Skaraborgs kommunalförbund
Utbildningsnämnden
Christel Martinsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-24

Sida 13

Kommunfullmäktige
Kf § 162

KS 2014/187

Reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till reviderad förbundsordning för
Tolkförmedling Väst att gälla från och med 2015-01-01, med följande ändring:
-

§ 5 Delen om att förbundsdirektionen ska bestå av 28 ledamöter och 28 ersättare där
varje medlemskommun utser en ledamot och en ersättare tas bort.
Kommunalförbundet föreslås istället behålla befintligt/ursprungligt antal ledamöter
och ersättare i avvaktan på den analys som ska göras under 2015 av om Tolkförmedling
Väst även framgent ska ledas av en förbundsdirektion eller om en organisationsförändring bör ske och istället skapa ett förbundsfullmäktige med en styrelse.

2. Kommunfullmäktige föreslår att Tolkförmedling Västs upparbetade vinstmedel intjänade till och med 2014-12-31 betalas ut till befintliga medlemskommuner innan nya
medlemmar tillkommer i kommunalförbundet.
3. Mariestads kommun förutsätter att den befintliga administrativa verksamhet som idag
finns i Borås, Trollhättan, Uddevalla och Mariestads kommuner och bedrivs åt Tolkförmedling Väst kommer att bibehållas.
Bakgrund

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund bildat av Västra Götalands läns landsting
samt kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla, med uppdrag
att driva språktolkförmedling i gemensam offentlig regi. Förbundet har varit i drift sedan
2014-04-01.
Enligt 20 § Förbundsordning för Tolkförmedling Väst kan ytterligare kommun som önskar
bli medlem i kommunalförbundet lämna ansökan till förbundsdirektionen, som yttrar sig
och överlämnar ärendet till förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har
antagits när samtliga förbundsmedlemmar antagit en ny förbundsordning som anpassats till
det nya antalet medlemmar.
Samrådet för Tolkförmedling Väst har ställt sig bakom förslag från förbundsdirektionen att
ta in flera medlemmar i förbundet.
Tolkförmedling Väst har fått medlemsansökningar från 19 kommuner inom Västra Götaland. Förbundsdirektionen föreslår att samtliga dessa kommuner blir medlemmar i förbundet fr.o.m. 2015-01-01.
Flertalet av de ansökande kommunerna köper redan idag till största del sina tolktjänster från
Tolkförmedling Väst, vilket innebär att det inte får några negativa konsekvenser för befintliga medlemmar att ta in ytterligare medlemskommuner.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 162 (forts.)
______________________________________________________

De nya medlemmarna ska, som andelskapital, betala 1 kr per kommuninvånare per den 31 december 2013 samt en administrativ avgift om 25 000 kr i samband med inträdet i förbundet.
Tolkförmedling Västs verksamhet finansieras helt av intäkter från kunder för utförda språktolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden till tolkar vid utförande
av dessa tjänster.
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen är förbundets
beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Förbundet kommer att fortsätta att ledas av en förbundsdirektion även med utökat antal medlemmar. Varje medlem
utser en ordinarie ledamot och en ersättare.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Björn Fagerlund (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
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 av förbundschefen för Tolkförmedling Väst Karin Martinsson 2014-1020, Reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst.
Förslag till reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst.
Protokollsutdrag från sammanträde med Tolkförmedling Väst 2014-10-23 § 127, Revidering
av förbundsordning
______________________________________________________

Expedieras till:
Tolkförmedling Väst
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 163

KS 2014/404

Inrättande av kulturutskott under kommunstyrelsen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett kultur- och fritidsutskott inom styrelsens ansvarsområde enligt upprättat förslag med följande revideringar:
1. Kommunchefen är föredragande i utskottet.
2. Förändringen ska genomföras under en prövoperiod om två år och innebär att det inte
kommer att tillsättas en kulturnämnd under denna period. Efter prövoperioden ska en
utvärdering genomföras.
3. Utskottet har möjlighet att adjungera ytterligare fyra förtroendevalda som inte är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen.
4. Utskottet fastställer själv sina sammanträdestider.
5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen ger i uppdrag att upprätta ett förslag till samverkansavtal med kommunens kulturföreningar inom ramen för en samlad ”Kulturallians” på motsvarande sätt som kommunen samverkar med idrottsföreningarna inom ramen för en ”Idrottsallians”. Den nyinrättade ”Kulturalliansen” ska erbjudas möjlighet att
lämna förslag till prioriterade projekt och utvecklingsområden.
6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett förslag till komplettering av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning för att tillskapa ett kulturutskott inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-10-22 kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till hur kultur- och fritidsfrågorna kan organiseras inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Uppdragets inriktning är att kulturnämnden ska upphöra inför nästa mandatperiod
samt att kultur- och fritidsfrågorna fortsättningsvis ska organiseras i ett nyinrättat kulturoch fritidsutskott. Uppdraget överlämnades till administrativa enheten för beredning.
Beslutar kommunstyrelsen att avveckla kulturnämnden till förmån för ett kultur- och fritidsutskott under mandatperioden 2014-2018 ska följande förutsättningar beaktas:
Politisk organisation
Kommunstyrelsens reglemente ska ändras och kompletteras så att följande förutsättningar
möjliggörs:
-

Utskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare som tillika är ledamöter eller
ersättare i kommunstyrelsen.

-

Ordförande i utskottet är tillika kommunstyrelsens ordförande.
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-

Det ska inte utgå något särskilt arvode, utöver ordinarie timarvode, för utskottets ledamöter.

Kommunstyrelsens delegationsordning ska ändras och kompletteras så att följande förutsättningar möjliggörs:
-

Kommunstyrelsens delegationsordning ska revideras så att det nya utskottet får en delegation som motsvarar reglementet för nuvarande kulturnämnd. Utskottets delegation
ska även innefatta de fritidsärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att
besluta om enligt gällande delegationsordning.

-

Kultur- och fritidsutskottet delegation ska inte omfatta förändringar av strukturell- eller
organisatorisk art.

-

Kulturchefens och fritidschefens delegation ska revideras utifrån den nya organisationen.

Utskottet ska sammanträda en gång i månaden på eftermiddagen samma dagar som kommunstyrelsens arbetsutskott har sitt andra möte i månaden (halvdagsmötet).
Tjänstemannaorganisation
-

Chefen för sektor ledning är föredragande i kultur- och fritidsutskottet samt ansvarig
för ärendeberedning.

-

Kommunchefen, chefen för sektor ledning samt kommunsekreteraren utgör beredning
inför utskottets sammanträden.

-

Kulturchefen och fritidschefen är ansvariga för beslutsunderlagen från respektive avdelning.

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M) samt Erik Ekblom (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ida Ekeroth (S), Per Rosengren (V), Leif Udéhn (S), Nils Farken (MP) samt Christer Dalvik
(MAP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige godkända propositionsordning.
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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 kommunstyrelsens förslag röstar Nej.
Vid omröstningen avges 26 Ja-röster, 23 Nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar därmed i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 1.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2014-11-07, Inrättande av kultur- och
fritidsutskott under kommunstyrelsen
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Chefen för sektor ledning Maria Vaziri
Administrativ chefen Ola Blomberg
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Kulturchef Maria Henriksson
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KS 2014/289

Revidering av färdtjänstreglementet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet att gälla från 2014-12-01. Revideringen innebär att:
-

Tiden för vilken färdtjänst- och regionfärdtjänstresor tillåts ändras till 05.00-02.00 alla
dagar.

-

Reglementet kompletteras med bestämmelser gällande färdtjänstresa i ”annan kommun”.

Bakgrund

Informationen om och utförandet av färdtjänsten i Skaraborg följer inte beslutat reglemente. Reglementet behöver revideras i de delar som avser bestämmelser för nattrafiken.
Färdtjänsthandläggargruppen lämnade till Kollektivtrafikrådet Skaraborg, som har att hantera frågor som rör det gemensamma färdtjänstreglementet, ett förslag till lösning gällande
under vilka tider färdtjänsten ska vara tillgänglig. Detta stämde även överens med Västtrafiks systemtekniska lösningar. Förslaget innebar att tiden för vilken färdtjänstresor tillåts
skulle ändras till 05.00-02.00 alla dagar samt för regionfärdtjänstresor till 05.00-23.00 alla
dagar. Rådets beslut blev att överlämna förslaget till styrelsen i Skaraborgs Kommunalförbund med tillägget att tiden för både färdtjänstresor och regionfärdtjänstresor skall vara
05.00-02.00 alla dagar.
Färdtjänsthandläggargruppen har även lämnat förslag till gemensamma bestämmelser för
färdtjänstresa i annan kommun, det vill säga då en färdtjänstberättigad person har behov av
att resa inom en kommun som ligger utanför det definierade färdtjänstområdet. Förslaget
innebär att den färdtjänstberättigade som reser i annan kommun får beställa en taxiresa hos
valfritt taxibolag och i efterhand, mot uppvisande av kvitto, bli ersatt med 70 procent av
taxameterbeloppet. Gemensamma bestämmelser för resa i annan kommun är ett av flera
prioriterade fokusområden i det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst
och riksfärdtjänst i Skaraborg. Kollektivtrafikrådet Skaraborg hade inget att erinra mot den
del av förslaget som gällde gemensamma bestämmelser för resa i annan kommun.
Skaraborgs kommunalförbund behandlade förslaget till reviderat färdtjänstreglemente 201404-25 samt 2014-06-13. En rekommendation har nu skickats till samtliga kommuner i Skaraborg om att godkänna föreslagen revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet.
Beslutet gällande färdtjänstens tillgänglighet bedöms sannolikt medföra en utökad kostnad
för kommunen men den ökade kostnaden är svår att uppskatta.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-15 att återremittera ärendet för att kompletteras med
en ekonomisk konsekvensbeskrivning samt ett förtydligande/beskrivning av taxekonstruktionen för ”Resa i annan kommun” avseende egenavgifterna för Mariestads och Tidaholms
kommuner.
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Trafiksamordnaren har upprättat en kompletterande skrivning som beskriver taxekonstruktionen för ”Resa i annan kommun”
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

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 av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2014-08-18, Beslut om rekommendation om ändring i färdtjänstreglementet.
Protokollsutdrag, Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund, 2014-06-13, § 49, Beslut om
rekommendation om ändring i färdtjänstreglementet.
Beslut om rekommendation av ändring av färdtjänstreglementet, förslag från Delregionala
kollektivtrafikrådet 2014-06-13 inklusive bilagor.
Förslag till reviderat Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde att gälla från och med 2014-12-01.
Skrivelse upprättad av trafiksamordnare Irene Andersson 2014-09-18, Kompletterande
uppgifter.
Skrivelse upprättad av trafiksamordnare Irene Andersson 2014-10-01, Kompletterande
uppgifter vad gäller utökad restid för regionfärdtjänsten.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson
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KS 2014/388

Anpassning av de finansiella målen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förändra ett av de två finansiella målen som kommunfullmäktige beslutade om 2010 (Kf § 81) så att det lyder: ”Kommunen ska ha ett resultat som
motsvarar en procent av kommunalskatt och statsbidrag”.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-08-27 kommunchefen och ekonomichefen i
uppdrag att göra en översyn av kommunens finansiella mål med anledning av de extraordinära kostnader som medfinansieringen av E20 innebär.
Kommunfullmäktige beslutade år 2010 om två långsiktiga finansiella mål som kommunen
ska sträva mot för att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning:
1. Kommunen ska ha ett resultat som motsvarar två procent av kommunalskatt och
statsbidrag.
2. Soliditeten ska öka varje enskilt år.
Resultatmålet innebär ett överskott om ca 24 miljoner kronor år 2015. Soliditet betyder eget
kapital i förhållande till totala tillgångar och beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme.
Kommunallagens krav på ekonomi i balans innebär att kommunens resultat ska vara positivt och tillräckligt stort för att klara oförutsedda händelser, värdesäkring av framtida kapital,
ökade pensionsutbetalningar samt för att bidra till finansiering av kommunens investeringar.
En god ekonomisk hushållning kännetecknas av att både drift-och investeringsverksamhet
finansieras med de samlade inkomsterna. I god ekonomisk hushållning betonas balansen
mellan tydliga och mätbara finansiella och verksamhetsmässiga mål i styrningen. Finansiella
mål uttrycker indirekt gränsen för verksamhetens omfattning.
Budgetläget inför 2015-2017 ser utmanande ut och den av kommunfullmäktige beslutade
medfinansieringen av E20 kommer belasta kommunens resultat med drygt sex miljoner kr
årligen i 15 år.
Kommunforskningsinstitutet (Kfi) publicerar årligen en rapport om kommunernas finansiella
ställning. Den senaste rapporten visar att Mariestads kommun hade en stark resultatutveckling
mellan åren 2011 och 2013. Kommunen hade under år 2013 det 7:e starkaste resultatet i länet.
Men Mariestad hade även den 6:e svagaste soliditeten. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt uppgick till minus 22 procent för Mariestad jämfört med
genomsnittet som uppgick till plus 7 procent. Mellan åren 2011 och 2013 förbättrades Mariestads soliditet med 1 procentenhet, från minus 23 procent till minus 22 procent.
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”Mariestad har haft skiftande resultat under perioden, men ligger nu på en nivå som är förenlig med god ekonomisk hushållning. Över tid är det nödvändigt att resultatet stabiliseras
och som minst ligger på 2 procent av kommunens bruttokostnader, då de närmaste åren
förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna i Sverige står inför utmaningar som ökade
investeringar och ökade behov från befolkningsförändringar.” (Ur KFi-rapporten oktober
2014).
Vidare har Mariestad 2 procent i resultatkrav innan kommunen kan disponera till den så
kallade resultatutjämningsreserven på grund av vår negativa soliditet. Enda sättet att förbättra det är ett bra stabilt positivt resultat och minskning av pensionsskulden.
I kommunfullmäktiges beslut från 2010 framgår att de finansiella målen är långsiktiga och
ledstjärnor vi ska sträva mot för en god ekonomisk hushållning. Att kommunen står inför
en utmanande budgetperiod och nya kostnader för medfinansiering är inte skäl att sänka
målsättningen. KFi rapporten visar att nivån på våra finansiella mål ligger rätt. Den låga soliditeten måste förbättras genom en tydlig styrning och resultat som i normalfallet ligger på
en nivå som stärker ekonomin. Vi behöver långsiktiga överskott för att säkerställa vår verksamhet på längre sikt.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Marianne Kjellquist (S), Marie Engström Rosengren (V), Nils Farken (MP) samt Mats
Karlsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Johan Abrahamsson (M) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige godkända propositionsordning.
Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som vill att fullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag röstar Nej.
Vid omröstningen avges 27 Ja-röster, 22 Nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar därmed i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 2.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2014-10-10, Anpassning av de finansiella
målen.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)
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KS 2014/35

Begäran från socialnämnden om utökad budgetram för år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens begäran om utökad budgetram ska beaktas i samband med att budgeten behandlas.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 om drift- och investeringsbudget för år 2015
samt flerårsplan för åren 2016-2017. Kommunstyrelse och nämnder har därefter att besluta
om internbudget för nästkommande år för sina respektive verksamheter.
Socialnämnden beslutade 2014-10-14 att anta internbudgeten för Vård- och omsorg och
Individ- och familjeomsorg samt att besluta om nödvändiga åtgärder för att komma i balans
med tilldelad budgetram.
Socialnämnden beslutade vidare att hos kommunstyrelsen äska om utökad ram med 5 000
tkr till budget 2015 för individ- och familjeomsorgens verksamhet.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Björn Fagerlund (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
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 socialnämnden 2014-10-14 § 137, Budget 2015 – Vård- och omsorg
samt Individ- och familjeomsorg.
Skrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg och ekonomerna Annica Olsson och Pia
Möller, 2014-09-24, Budget 2015- Vård och Omsorg samt Individ och familjeomsorg.
Socialnämndens budget 2015, upprättad av ekonomerna Annica Olsson och Pia Möller.
Skrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg och IFO-chef Anette Karlsson, 2014-10-06,
Sektorchefens förslag till beslut.
Reviderad budget för Individ- och familjeomsorg, upprättad av ekonom Pia Möller, 201410-03.
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Underlag till Alliansens budget 2015, 2014-10-14.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson
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Reviderad drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år
2015 samt flerårsplan 2016-2017
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar om reviderad drift- och investeringsbudget för år 2015
samt flerårsplan för åren 2016-2017 i enlighet med majoritetspartiernas förslag.
2. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder, med totalt 40 miljoner kronor.
3. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige
(§ 140/2013).
4. Skattesatsen ska vara oförändrad 21.26 kr.
5. Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige (§ 140/2013).
6. Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig taxering
samt belopp för stats- och utjämningsbidrag, enligt vad som beslutas av riksdagen, i
den antagna driftbudgeten för Mariestad under år 2015 och flerårsplan 2016-2017.
Investeringsmedel och driftmedel för utbyggnad av skolstrukturen i västra området kommer
att behandlas i särskild ordning.
Christer Dalvik (MAP) deltar inte i beslutet.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet reserverar sig mot
beslutet i punkt 1 till förmån för eget förslag.
Ledamöterna i Vänsterpartiet deltar inte i besluten punkterna 3 och 5.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna) har
upprättat ett reviderat förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år
2015 samt flerårsplan 2016-2017.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 om drift- och investeringsbudget för år 2015
samt flerårsplan för åren 2016-2017 i enlighet med majoritetspartiernas förslag. Majoritetspartierna har upprättat ett förslag till reviderad budget för år 2015 samt flerårsplan för åren
2016-2017.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
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Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M), Jan Hallström (FP), Rune Skogsberg (C)Morgan Forsberg (KD)
samt Emma Sjögren (KD) tillstyrker majoritetspartiernas (Moderaterna, Centerpartiet,
Folkpartiet, Kristdemokraterna) förslag till budget år 2015 samt flerårsplan 2016-2017, vilket även är kommunstyrelsens förslag till beslut.
Marianne Kjellquist (S), Peringe Carlsson (S), Ida Ekeroth (S), Mats Karlsson (MP) samt
Nils Farken (MP) tillstyrker oppositionens (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet) förslag till budget år 2015 samt flerårsplan 2016-2017, och yrkar därmed avslag på
kommunstyrelsens förslag punkterna 1 och 4.
Per Rosengren (V), Marie Engström Rosengren (V), Sara Wallmon (V) samt Mikael Jonsson
(V) tillstyrker oppositionens (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet) förslag till
budget år 2015 samt flerårsplan 2016-2017. Vidare yrkar vänsterpariet enligt följande:
-

Punkt 2: Vänsterpartiet tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

-

Punkt 3: Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.

-

Punkt 4: Vänsterpartiet yrkar på en skattesats om 21,76 kr.

-

Punkt 5: Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.

-

Punkt 6: Vänsterpartiet tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Ordförande Jan Wahn (C) ställer majoritetspartiernas och oppositionspartiernas förslag till
budget år 2015 samt flerårsplan 2016-2017 under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med majoritetspartiernas förslag, vilket även var kommunstyrelsens förslag punkt 1.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige godkända propositionsordning.
Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med majoritetspartiernas förslag till budget, vilket även är kommunstyrelsens förslag, röstar Ja.
Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med oppositionspartiernas förslag till
budget röstar Nej.
Vid omröstningen avges 26 Ja-röster, 22 Nej-röster samt en ledamot som avstod. Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 3.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag punkt 2 för beslut och finner
att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-24

Sida 27

Kommunfullmäktige
Kf § 167 (forts.)
______________________________________________________

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag punkt 3 för beslut och finner
att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
Ordförande Jan Wahn (C) konstaterar att fullmäktige har beslutat om reviderad drift- och
investeringsbudget för år 2015 samt flerårsplan för åren 2016-2017 i enlighet med majoritetspartiernas förslag. Fullmäktige har därmed beslutat om oförändrad skattesats om 21.26
kr i enlighet med kommunstyrelsens förslag punkt 4.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag punkt 5 för beslut och finner
att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag punkt 6 för beslut och finner
att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna) förslag
till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2015 samt flerårsplan 2016-2017.
Dokument upprättat av kommunchef Lars Arvidsson, Resursbudgetmodell, Åtgärdspaket
2.0, Mariestads kommun.
Sammanträdesprotokoll från centrala samverkansgruppen 2014-11-11.
Sammanhållet budgetdokument, Drift- och investeringsbudget 2015 och flerårsplan 20162017.
Socialdemokraternas, Miljöpartiets samt Vänsterpartiets förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2015 samt flerårsplan 2016-2017.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-24

Sida 28

Kommunfullmäktige
Kf § 168

KS 2014/395

Val till Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige 2015-2018
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Ledamöter

Ersättare

Johan Abrahamsson (M)

Björn Fagerlund (M)

Rune Skogsberg (C)

Anders Karlsson (C)

Marianne Kjellquist (S)

Ida Ekeroth (S)

Sture Pettersson (S)

Janne Jansson (S)

______________________________________________________

Expedieras till:
Skaraborgs kommunalförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-24

Sida 29

Kommunfullmäktige
Kf § 169

KS 2014/395

Val av nämndemän till Skaraborgs tingsrätt för år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anita Ahl (M)
2. Monica Öhlund (M)
3. Anders Bredelius (M)
4. Stellan Kronberg (M)
5. Karl Arne Gustafsson (C)
6. Tuula Ojala (S)
7. Ronny Jönsson (S)
8. Gun-Britt Alenljung (S)
9. Leif Andersson (S)
10. Charlotta Mellberg (V)
______________________________________________________

Expedieras till:
Skaraborgs tingsrätt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-24

Sida 30

Kommunfullmäktige
Kf § 170

KS 2014/395

Val av ledamot och ersättare till IT-nämnden 2015-2018
(Gemensam nämnd tillsammans med Töreboda och Gullspång)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Ledamot

Ersättare

Johan Abrahamsson (M)

Marianne Kjellquist (S)

Nominering av ordförande (som formellt väljs av Töreboda kommun)
Johan Abrahamsson (M)
______________________________________________________

Expedieras till:
Lönekontoret
Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-24

Sida 31

Kommunfullmäktige
Kf § 171

KS 2014/395

Val av ledamot och ersättare till Lönenämnden 2015-2018
(Gemensam nämnd tillsammans med Töreboda och Gullspång)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Ledamot

Ersättare

Johan Abrahamsson (M)

Marianne Kjellquist (S)

______________________________________________________

Expedieras till:
Lönekontoret
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-24

Sida 32

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1
Omröstning § 163
Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Sten Bergheden (M)

X

Erik Ekblom (M)

X

Bert Levefelt (M)

X

Stellan Kronberg (M)

X

Sandra Magnusson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Marianne Aldén (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Gunnilla Norrman (M)

X

Rolf Rutgersson (M)

X

Jonas Ivarsson (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Maria Jansson (C)

X

Helena Hallerhed (C)

X

Johan Gotthardsson (FP)

X

Jan Hallström (FP)

X

Morgan Forsberg (KD)

X

Emma Sjögren (KD)

X

NEJ

Fredrik Vuoluterä (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Therese Weckström (S)

X

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånv.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-24

Sida 33

Kommunfullmäktige
Omröstning § 163 (forts.)
Namn och parti

JA

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Elvy Enoksson (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Ola Bergqvist (S)

X

Elisabeth Ljungkvist (S)

X

Mathias Törnblom (S)

X

Gun-Britt Alenljung (S)

X

Peringe Carlsson (S)

X

Per Rosengren (V)

X

Sara Wallmon (V)

X

Mikael Jonsson (V)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

Nils Farken (MP)

X

Mats Karlsson (MP)

X

John Henningsson (SD)

X

Marie Bivefors (SD)

X

Ola Jonegård (SD)

X

Henrik Karlsson (-)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

26

Justerandes signatur

Avstår

23

Utdragsbestyrkande

-

Frånv.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 34

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 2
Omröstning § 165
Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Erik Ekblom (M)

X

Bert Levefelt (M)

X

Stellan Kronberg (M)

X

Sandra Magnusson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Marianne Aldén (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Gunnilla Norrman (M)

X

Rolf Rutgersson (M)

X

Jonas Ivarsson (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Maria Jansson (C)

X

Helena Hallerhed (C)

X

Johan Gotthardsson (FP)

X

Jan Hallström (FP)

X

Morgan Forsberg (KD)

X

Emma Sjögren (KD)

X

NEJ

Fredrik Vuoluterä (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Therese Weckström (S)

X

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånv.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 35

Kommunfullmäktige
Omröstning § 165 (forts.)
Namn och parti

JA

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Elvy Enoksson (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Ola Bergqvist (S)

X

Elisabeth Ljungkvist (S)

X

Mathias Törnblom (S)

X

Gun-Britt Alenljung (S)

X

Peringe Carlsson (S)

X

Per Rosengren (V)

X

Sara Wallmon (V)

X

Mikael Jonsson (V)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

Nils Farken (MP)

X

Mats Karlsson (MP)

X

John Henningsson (SD)

X

Marie Bivefors (SD)

X

Ola Jonegård (SD)

X

Henrik Karlsson (-)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

27

Justerandes signatur

22

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånv.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 36

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 3
Omröstning § 167
Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Erik Ekblom (M)

X

Bert Levefelt (M)

X

Stellan Kronberg (M)

X

Sandra Magnusson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Marianne Aldén (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Gunnilla Norrman (M)

X

Rolf Rutgersson (M)

X

Jonas Ivarsson (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Maria Jansson (C)

X

Helena Hallerhed (C)

X

Johan Gotthardsson (FP)

X

Jan Hallström (FP)

X

Morgan Forsberg (KD)

X

Emma Sjögren (KD)

X

NEJ

Fredrik Vuoluterä (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Therese Weckström (S)

X

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånv.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 37

Kommunfullmäktige
Omröstning § 167 (forts.)
Namn och parti

JA

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Elvy Enoksson (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Ola Bergqvist (S)

X

Elisabeth Ljungkvist (S)

X

Mathias Törnblom (S)

X

Gun-Britt Alenljung (S)

X

Peringe Carlsson (S)

X

Per Rosengren (V)

X

Sara Wallmon (V)

X

Mikael Jonsson (V)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

Nils Farken (MP)

X

Mats Karlsson (MP)

X

John Henningsson (SD)

X

Marie Bivefors (SD)

X

Ola Jonegård (SD)

X

Henrik Karlsson (-)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

26

Justerandes signatur

Avstår

22

Utdragsbestyrkande

1

Frånv.

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-11-24

Anslagsdatum

2014-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-12-29

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

