Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-25

Sida 0

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 – 18:50

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga deltagande

Christina Karlsson
Riitta Eklind
Caroline Jernevad

Tolkförmedling Väst (§ 19)
Tolkförmedling Väst (§ 19)
Tolkförmedling Väst (§ 19)

Utses att justera

Cathrine Kronberg

Mikael Jonsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, fredagen den 5 april klockan 12.00

Föredragande

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

Paragrafer

19 - 23

Rolf Sjöström
Ordförande

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

Jan Wahn
Justerande

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

Cathrine Kronberg

Justerandes signatur

Mikael Jonsson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-25

Kommunfullmäktige
Beslutande:
Jan Wahn
Siv Samuelsson
Gun-Britt Alenljung
Urban Ahlin
Ingalill Bertilsson
Linnéa Wall
Klas-Göran Henriksson
Eivor Hallén
Leif Andersson
Marianne Kjellquist
Elvy Enocksson
Marianne Johansson
Sture Pettersson
Björn Nilsson
Marie Molin
Håkan Fernström
Johan Abrahamsson
Anita Ahl
Charlotte Matsson
Anette Karlsson
Gunilla Hellsten Boman
Stellan Kronberg
Marianne Aldén
Monika Öhlund
John-Gunnar Nilsson
Cathrine Kronberg
Björn Fagerlund
Per Rosengren
Mikael Jonsson
Maria Holm
Inga-Lill Berg
Emelie Olsson
Adrian Andersson
Christer Dalvik
Rune Eriksson
Evert Eklind
Matz Erlandsson
Rune Skogsberg
Leif Andersson
Annika Jödahl
Leif Jonegård
Christer Svanström
Margareta Alexandersson
Magnus Landgren
Nils Farken
Bengt-Erik Askerlund
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Utdragsbestyrkande

Sida 1

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-25

Sida 2

Kommunfullmäktige
Kf § 19

Information om kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Christina Karsson, Riitta Eklind och Caroline Jernevad från kommunalförbundet Tolkförmedling Väst informerar om kommunalförbundets verksamhet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-25

Sida 3

Kommunfullmäktige
Kf § 20

KS 2013/0089, KS 2012/0217

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Handling att anmäla från VänerEnergi AB

Skrivelse från Vänerenergi AB med information om att det delägda bolaget Katrinefors
Kraftvärmeverk AB kommer att investera i en ny fastbränslepanna till 2015 i syfte att trygga
framtidens leveranser och konkurrenskraft för fjärrvärmen i Mariestad. (KS 2013/0089)
______________________________________________________

Handling att anmäla från kommunstyrelsen

Mariestads Vattenskidklubb har under våren 2012 ansökt om borgen och driftbidrag från
Mariestads kommun. När ärendet behandlades i kommunfullmäktige i oktober 2012, återremitterades ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. Kommunstyrelsen har
därefter, i mars 2013, beviljat vattenskidklubben ett föreningsbidrag motsvarande 35 tkr/år
under fem år. Kostnaden finansieras ur anslaget för föreningsstöd.
(KS 2012/0217)
Ärendet kommer att avskrivas från vidare handläggning i kommunfullmäktige.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-25

Sida 4

Kommunfullmäktige
Kf § 21

KS 2013/0064

Medborgarförslag om att gallra ur skogs- och betesområden vid
Västra skogen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Mattias Andersson, Tranvägen 16 i Mariestad, har föreslagit att kommunen borde gallra ur
skogs- och betesområdet norr om Gummerstavägen och området väster om ”sjukhusbacken” för att på så sätt öka intresset för nybyggnation i området Västra skogen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-25

Sida 5

Kommunfullmäktige
Kf § 22

KS 2013/0104

Motion om att Mariestads segelklubb och Mariestads motorbåtsklubb
ska få överta driften av Mariestads småbåtshamn
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Ola Bertilsson (S) har föreslagit att Mariestads segelklubb och Mariestads motorbåtsklubb
ska få överta driften av Mariestads småbåtshamn.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-25

Sida 6

Kommunfullmäktige
Kf § 23

KS 2008/0052

Kungörelsen i Mariestads-Tidningen om dagens
fullmäktigesammanträde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Beslutsärendena enligt dagens föredragningslista ska tas upp för beslut vid fullmäktiges
sammanträde den 29 april 2013.
Bakgrund

Enligt 5 kap 10 § kommunallagen ska uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden föras in i den eller de tidningar som kommunfullmäktige har beslutat om. Kungörelsen
ska vara införd minst en vecka före sammanträdesdagen. Kommunfullmäktige i Mariestad
har beslutat om kungörelse i Mariestads-Tidningen.
Enligt 5 kap 40 § kommunallagen är fullmäktiges ordförande skyldig att se till att bara sådana ärenden avgörs som har kungjorts på föreskrivet sätt. Ett brådskande ärende får dock
avgöras om samtliga närvarande ledamöter i fullmäktige beslutar om det.
Det antecknas att kungörelsen om dagens sammanträde inte varit införd i MariestadsTidningen inom föreskriven tid, trots att annonsmanus överlämnats till tidningen inom
överenskommen tid.
Ordföranden ställer frågan till fullmäktiges ledamöter om de anser att något ärende på föredragningslistan är så brådskande att det kan tas upp till beslut. Ordföranden noterar att flera
ledamöter är emot att ärenden tas upp till beslut vid dagens sammanträde.
Eftersom det inte finns förutsättningar för att ta upp något ärende till beslut, förklaras
sammanträdet avslutat.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-03-25

Anslagsdatum

2013-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-04-30

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

