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Kommunfullmäktige
Kf § 1

KS 2013/0224

Medborgarförslag om att kommunen generellt ska ha ansvar för
stora och tekniskt komplicerade vatten- och avloppsanläggningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat.
Motivering till fullmäktiges beslut är att frågan om kommunens skyldighet att ordna olika
vattentjänster regleras av lag. Ansvarsförhållanden för olika Va-anläggningar får prövas utifrån egna och individuella förutsättningar.
Kommunfullmäktige konstaterar samtidigt att det pågår ett förvaltningsövergripande utredningsarbete kring ”Hantering av VA-frågor utanför nuvarande verksamhetsområden”. Med
stöd av innehållet i denna utredning kan det bli aktuellt för kommunfullmäktige att samlat
behandla generella ansvarsfrågor kring vatten och avlopp inom Mariestads kommun.
Det pågår ett omfattande arbete med att upprätta en Landsbygdsstrategi för Mariestads
kommun. Ett av de viktigaste områdena som kommer att belysas i strategin är en långsiktig
och hållbar lösning för större Va-anläggningar på landsbygden.
Bakgrund

Anders Johansson, Torsö, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen generellt ska
ha ansvar för stora och mer tekniskt komplicerade Va-anläggningar. Medborgarförslaget har
beretts av utvecklingsenheten i samråd med tekniska förvaltningen samt miljö- och byggnadsförvaltningen.
I medborgarförslaget framgår att det främst berör Va-anläggningar som av olika anledningar
blivit så omfattande att de försörjer fler än 50 brukare eller levererar mer än 10 m3 vatten
per dygn. Sammanfattat medför anläggningar med denna kapacitet och omfattning ett
skärpt krav på tillsyn, teknisk prestanda m.m. Enligt förslagställaren är det svårt att få engagerade personer att arbeta i lokala VA-styrelser.
Om medborgarförslagets intention och önskemål ska uppfyllas krävs det i normalfallet att
kommunens verksamhetsområde för vatten- och/eller avloppsanläggningar utökas till att
omfatta fler områden än idag. För att kunna hantera denna typ av frågeställningar antog
kommunstyrelsen den 23 maj 2013 ”Riktlinjer vid prövning av möjligheten att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten- och/eller avloppsanläggningar. Riktlinjerna ska vara
ett stöd för den samlade förvaltningsorganisationens arbete med dessa frågeställningar.
Mot bakgrund av bland annat detta medborgarförslag har utvecklingsenheten, tekniska förvaltningen (VA) och miljö- och byggnadsförvaltningen under hösten 2013 arbetat med att
identifiera vilka geografiska områden inom Mariestads kommun som kan tänkas bli föremål
för riktlinjernas tillämpning. Denna utredning pågår men kommunens interna regler för behandling av medborgarförslag medför att detta ärende behandlas innan utredningens resultat presenterats.
Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 1 (forts.)
______________________________________________________

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 Anders Johansson, Torsö, om att kommunen generellt ska ha ansvar
för stora och mer tekniskt komplicerade Va-anläggningar.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, tekniska chefen Åke Lindström
samt miljö- och byggnadschef Lars Sylvén, Medborgarförslag om att kommunen generellt
ska ha ansvar för stora och mer tekniskt komplicerade Va-anläggningar.
Riktlinjer för beredning av ärenden som berör frågor om att pröva möjligheten att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten och avloppsanläggningar.
______________________________________________________

Expedieras till:
Anders Johansson
Planeringschef Kristofer Svensson
Tekniska chefen Åke Lindström
Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén
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Kf § 2

KS 2013/0061

Medborgarförslag om att kommunen årligen ska sätta upp en
påskbjörk på torget i samband med nämnda högtid
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering till beslutet är följande:
-

Kostnaden beräknas uppgå till mellan 10 - 15 tkr för transport, uppsättning och nedmontering av en 8-10 meter hög påskbjörk.

-

Björken har en betydligt kortare livslängd som utsmyckning på torget i jämförelse med
en julgran som lyser upp torget från advent till mitten av januari.

Sture Pettersson (S), Nils Farken (MP) samt Bengt Erik Askerlund (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Eva Ekman, Marieholmsvägen 42, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen, till
påsk varje år, ska sätta upp en påskbjörk på Nya Torget på motsvarande sätt som kommunen årligen sätter upp en julgran till jul. Medborgarförslaget har överlämnats till kulturnämnden för beredning.
Kulturnämnden beslutade 2013-05-28 att ställa sig positiva till en påskbjörk på torget. I
bakgrunden till beslutet framhålls att, utan vetskap om de ekonomiska förutsättningarna
vore en Påskbjörk ett trevligt inslag i stadsbilden. Kanske skulle aktiviteter kunna arrangeras
i samband med uppförandet. Mariestadsbarnen skulle exempelvis kunna delta med att pynta
björken. Arrangemanget kan förslagsvis göras i samarbete med Mariestads Handel.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammaträde den 30 september att återremittera
ärendet för att koppletteras med en motivering av kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget.
Kommunledningskontoret föreslår, efter samråd med Handelsplats Mariestad ekonomisk
förening, att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget med följande motivering:
-

Kostnaden beräknas uppgå till mellan 10 000 - 15 000 kronor för transport, uppsättning och nedmontering av en 8-10 meter hög påskbjörk.

-

Björken har en betydligt kortare livslängd som utsmyckning på torget i jämförelse med
en julgran som lyser upp torget från advent till mitten av januari.

-

Ingen tradition finns i Mariestad att smycka torget med en björk vilket medför att
medborgarförslaget inte engagerar näringslivet i någon större utsträckning.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Sture Pettersson (S) samt Nils Farken (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Eva Ekman om att kommunen, till påsk varje år, ska sätta upp en
påskbjörk på Nya Torget på motsvarande sätt som kommunen årligen sätter upp en julgran
till jul.
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2013-05-28 § 45, Yttrande gällande Påskbjörk på torget.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt näringslivschef Mats Widhage
2013-11-21, Remiss angående Medborgarförslag om en ”påskbjörk” på torget i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Eva Ekman
Planeringschef Kristofer Svensson
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur
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Kf § 3

KS 2012/0318

Medborgarförslag om inköp av isbroddar till alla pensionärer
över 65 år
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motiveringen till beslutet är att det i 2 kap. 2 § kommunallagen anges att kommun och landsting ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat (särlagstiftning).
Inköp av isbroddar skulle innebära en initial kostnad om ca 880 tkr och därefter ca 50 tkr/år.
Kommunfullmäktige framhåller att folkhälsorådet även fortsättningsvis stödjer och utvecklar arbetet med att förebygga fallolyckor bland äldre.
Bakgrund

Bo Björk, Rapphönsvägen 25 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun ska köpa isbroddar till alla pensionärer i Mariestads kommun. Ärendet har
beretts av utvecklingsenheten/folkhälsoplaneraren
Antalet personer som är 65 år och äldre i kommunen år 2013 är ca 5 900. Därefter är det ca
310 nya 65 åringar varje år framöver. Idag finns halkskydd/isbroddar att köpa i många butiker, apotek, skoaffärer, dagligvaruhandel, försäkringsbolag mm. Kostnaden för inköp av
isbroddar i butik är ca 150-300 kr.
Utvecklingsenheten/folkhälsoplaneraren föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motiveringen att det i 2 kap. 2 § kommunallagen anges att kommun och
landsting ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat (särlagstiftning). Inköp av isbroddar skulle innebära en initial kostnad om ca 880 tkr och därefter
ca 50 tkr/år.
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 Bo Björk, Rapphönsvägen 25 i Mariestad, om att Mariestads kommun ska köpa isbroddar till alla pensionärer i Mariestads kommun.

Justerandes signatur
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Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt folkhälsoplanerare Gunilla
Carlsson 2013-11-20, Yttrande angående ”Medborgarförslag om inköp av isbroddar till alla
pensionärer över 65 år”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Bo Björk
Planeringschef Kristofer Svensson
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 4

KS 2013/0174

Medborgarförslag om att anställa en person för att arrangera och
samordna kulturella evenemang
_________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutet motiveras med att Mariestads kommun stödjer bl.a. Kultur & Co i Mariestad vars
främsta syfte är att utveckla och genomföra arrangemang för att utveckla intresset för kultur, trädgård, ekologisk odling mm. Vidare är det svårt att avgränsa kommunens ansvar mot
t.ex. näringslivet och privata entreprenörer avseende arrangemang av kulturella evenemang.
Bakgrund

Lisa Wallenstein, Björsäter Porsagården 1, har inkommit med ett medborgarförslag i vilket
hon föreslår att Mariestads kommun ska anställa en person med ansvar för att arrangera och
samordna kulturella evenemang och andra sammankomster för invånarna och turister i Mariestad. Ärendet överlämnades till kulturförvaltningen för beredning.
Kulturnämnden behandlade medborgarförslaget 2013-11-05 och framhöll att förslaget är
lovvärt och att det skulle vara positivt för nämndens verksamhet. Nämnden ansåg dock att
medborgarförslaget var generellt hållet och det finns ett antal punkter som bör förtydligas:
-

Vilken form av kulturella evenemang?

-

Kommunen får inte bedriva kommersiell verksamhet eller konkurrera med det lokala
näringslivet. Var sätts gränsen för vilken form av kulturella evenemang som personen
ska samordna?

-

Mot vilka aktörer ska samordningen ske?

-

Kommunens arrangemang måste ligga i linje med Vision 2030 och den nya varumärkesplattformen.

Kulturnämnden skulle gärna se en uppväxling kring att samordna fler kulturella evenemang,
men eftersom kärnverksamheten måste prioriteras finns det idag ingen möjlighet inom ramenför befintlig budget.
I juni bildades en ny förening, Kultur & Co i Mariestad, vars främsta syfte är att utveckla
och genomföra arrangemang för att utveckla intresset för kultur, trädgård, ekologisk odling
mm. Frågan skulle kunna ställas till föreningen Kultur & Co om denna kunde tänkas finna
det intressant att samordna fler evenemang än Kultur- och skördefesten.
I beslutet framhöll kulturnämnden att medborgarförslaget är positivt men att det i dagsläget
inte finns något utrymme för ytterligare en tjänst inom kulturförvaltningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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 beslut

Medborgarförslag från Lisa Wallenstein om att kommunen ska anställa en person för att
arrangera och samordna kulturella evenemang.
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2013-11-05, Remiss: Medborgarförslag om att anställa
en person för att arrangera och samordna kulturella evenemang.
______________________________________________________

Expedieras till:
Lisa Wallenstein
Kulturnämnden
.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2011/0318

Medborgarförslag om åtgärder mot nedskräpning på Nya Torget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat.
Mariestads kommun för en dialog kring nedskräpningen på torget inom ramen för Handelsplats Mariestad. Handelsutvecklaren kommer att driva frågan om nedskräpning med
handeln och krögarna. Vidare pågår ett arbete med att se över papperskorgarnas placering
och utformning i centrala Mariestad.
De lokala ordningsföreskrifterna reglerar inte nedskräpning då detta styrs av lagstiftning
Bakgrund

Lars Arestrand har i ett medborgarförslag föreslagit en fördjupad dialog med näringsidkare
runt torget avseende nedskräpning samt att den lokala ordningsstadgan utformas på ett sätt
som stödjer näringsidkarnas ansvar. Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.
Problemen med nedskräpningen av framförallt pizzakartonger har varit ett återkommande
problem på Nya Torget. Samtal har förts med näringsidkarna vid ett flertal tillfällen. De har
ombetts att informera kunderna om denna olägenhet samt att städa upp efter sina kunder.
Under en period 2011 drogs helgstädningen av torget in men eftersom konsekvenserna blev
för stora återinfördes städning.
I och med att Mariestads handel anställt en handelsutvecklare har dialogen mellan näringsidkarna och kommunens tjänstemän förbättrats. Renhållningen av Mariestad har varit
en av de punkter som diskuterats vid sammankomsterna. Handelsutvecklaren Lars Wallberg
kommer att driva frågan om nedskräpning med handeln och krögarna. Förhoppningsvis kan
information och samverkan leda till mindre nedskräpning. Det pågår även ett arbete med att
se över papperskorgarnas placering samt utformning i centrala Mariestad.
När det gäller ”Lokala ordningsföreskrifter för Mariestad” regleras endast sådant som inte
redan finns beskrivet i Svensk lag. Nedskräpning är reglerat i Svensk lag och finns därför
inte med i de lokala ordningsföreskrifterna.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Christer Dalvik (MAP) 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.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut

Medborgarförslag från Lars Arestrand om att kommunen ska föra en fördjupad dialog med
näringsidkare runt torget avseende nedskräpning samt att den lokala ordningsstadgan utformas på ett sätt som stödjer näringsidkarnas ansvar.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-12-20, Yttrande över medborgarförslag gällande uppstädning av Nya Torget.
______________________________________________________

Expedieras till:
Lars Arestrand
Tekniska förvaltningen

Justerandes signatur
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KS 2013/0104

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

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Motiveringen till beslutet är att flertalet av de synpunkter som Båtalliansen fört fram har
åtgärdats samt att det råder osäkerhet om hamnområdets framtida användning.
Bakgrund

Ola Bertilsson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads Segelklubb och Mariestads Motorbåtsklubb ska få överta driften av Mariestads småbåtshamn. Motiven som anförs är att
underhållet i småbåtshamnen är eftersatt samt att hyran för båtplatserna är höga. Med föreningsdrift menar motionären att småbåtshamnen skulle kunna erbjuda bättre service till en
lägre kostnad. Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.
År 2013 genomfördes en utredning där möjligheten att arrendera ut småbåtshamnen prövades. Bedömningen var att utarrendering inte ansågs lämplig eftersom det fanns en osäkerhet
om hamnområdets framtida användning.
Efter att en gemensam båtallians mellan båtklubbarna bildades år 2012 har regelbunden dialog förts mellan Båtalliansen och kommunens politiker och tjänstemän. Mot bakgrund av
bland annat det som kommit fram i dialogen anslog kommunstyrelsen 2013 närmare sju
miljoner kronor för upprustning av hamnområdet. Flertalet av de synpunkter som Båtalliansen fört fram har nu åtgärdats.
Eftersom det fortfarande råder osäkerhet om i vilken takt hamnområdet kommer att bebyggas är det i dagsläget inte lämpligt att arrendera ut småbåtshamnen. Samarbetet med
Båtalliansen bör vara det samtalsforum som säkerställer en fortsatt god utveckling av
hamnområdet.
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

Motion av Ola Bertilsson (S) om att Mariestads segelklubb och Mariestads motorbåtsklubb
ska få överta driften av Mariestads småbåtshamn.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-12-20, Svar på motion gällande drift av småbåtshamn.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ola Bertilsson
Tekniska förvaltningen

Justerandes signatur
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KS 2011/0017

Motion om marknadsföring på Elisas turnébuss
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Motiveringen är att dansbandet Elisas och Elisa som artist förknippas med Töreboda och
inte Mariestad.
Bakgrund

Björn Berggren (-) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska göra reklam på
dansbandet Elisas turnébuss. Syftet skulle vara att locka besökare och eventuellt boende till
våra trakter och därmed ge tillskott i ekonomin och att insatsen skulle ge ”pengarna tillbaka”.
Informationsenheten förstår tanken med marknadsföringen och att det inledningsvis, när
Elisas medverkade i Dansbandskampen 2010, fanns en tydlig koppling till Mariestad.
På senare tid har dock fokus flyttats till att ligga mer på bandets sångerska, Elisa Lindström
som tydligt marknadsför Töreboda som sin hemort. Inte minst har Elisa Lindströms medverkan med sin Törebodakör i TV-programmet Körslaget gjort att det numera är Töreboda
som förknippas med Elisa Lindström. Under år 2014 kommer fokus att fortsätta ligga på
sångerskan Elisa Lindström då hon kommer att medverka i melodifestivalen som soloartist
och inte med Elisas.
Elisas marknadsför sig som ”ett ungt dansband från Skaraborg” och på bandets hemsida
finns ingen koppling till Mariestad och på Wikipedia anges bandets ursprung som ”från
Skaraborgsområdet”. Då kopplingen till Mariestad så kraftigt försvagats till att i stort sett
saknas idag ser informationsenheten inte att det är meningsfullt att gå vidare och undersöka
möjligheten att göra reklam för Mariestad på dansbandet Elisas turnébuss.
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

Motion från Björn Berggren i vilken han föreslår att Mariestads kommun ska göra reklam
på dansbandet Elisas turnébuss.
Skrivelse upprättad av t.f. informationschef Annika Björklund samt chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri 2013-12-09, Marknadsföring på Elisas turnébuss.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-27

Kommunfullmäktige
Kf § 7 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
T.f. informationschef Annika Björklund
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-27
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Kommunfullmäktige
Kf § 8

KS 2012/0138

Motion om att införa en policyparagraf om att beakta rollen som
modellområde för hållbar utveckling i alla politiska beslut
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Bakgrund

Jan Wahn (C) och Nils Farken (MP) har i en gemensam motion föreslagit två aktiviteter för
att stärka kommunens arbete med att implementera arbetet med biosfär.
-

Att det ska införas en portal- eller policyparagraf i kommunens samtliga beslutsorgan i
vilken det ges uttryck för kommunens ambition att i alla beslut beakta att man är en del
av ett modellområde för hållbar utveckling.

-

Att Mariestads kommun tillsammans med Lidköpings och Götene kommuner utbildar
och informerar tjänstemän och förtroendevalda om vad Biosfär är för att integrera biosfärtanken i beslutsfattandet.

Kommunledningskontoret är tveksamt till nyttan med en policyparagraf i enlighet med motionen. Det finns en risk att detta bara blir en skrivbordsprodukt och inte får någon praktisk
betydelse. Det har även föreslagits att kommunen ska införa en policyparagraf om att i alla
beslut följa vision 2030. Kommunledningskontoret föreslår istället att frågan om hållbar utveckling arbetas in i mål och verksamhetsplaner. Den kommer att vara central i den kommande implementeringen av den nya varumärkesplattformen där hållbarhet är ett av de tre
kärnvärdena.
Det pågår ett aktivt arbete kring motionens andra förslag, inte minst utifrån att kommunstyrelsen har antagit mål för både 2013 och 2014, som handlar om ökad kunskap om biosfärområdet.
-

Mål nr 1 2013: 50 procent av kommunens tillsvidareanställda personal ska känna till
och vara bekanta med Biosfärsområdets vision och syfte.

-

Mål nr 5 2014: 50 procent av de medborgare som deltar i SCB:s medborgarundersökning ska känna till och förstå innebörden av begreppet biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.

Vidare finns nu ett antal arbetsgrupper där tjänstemän från de tre kommunerna arbetar tillsammans i olika frågor på uppdrag av kommunchefsgruppen. Till exempel en informatörsgrupp som tagit fram en gemensam kommunikationsplan för hur kommunen ska informera
anställda, förtroendevalda och medborgare om biosfärsområdet.
Därutöver finns dessutom en skolgrupp, en grupp för hållbar samhällsutveckling och en
avfallsgrupp som arbetar med en gemensam förstudie till matavfallshantering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 8 (forts.)
______________________________________________________

Chefen för kommunledningskontoret föreslår att:
-

Kommunfullmäktige avslår motionen att införa en policyparagraf om att beakta rollen
som modellområde för hållbar utveckling i alla politiska beslut

-

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att kommunens tjänstemannaorganisation
fortsätter det påbörjade samarbetet med Lidköpings och Götene kommuner kring Biosfärsfrågorna.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut var att:
Kommunfullmäktige avslår motionen att införa en policyparagraf om att beakta rollen som
modellområde för hållbar utveckling i alla politiska beslut
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att kommunens tjänstemannaorganisation fortsätter
det påbörjade samarbetet med Lidköpings och Götene kommuner kring Biosfärsfrågorna.
Behandling i kommunfullmäktige

1:e vice ordförande Siv Samuelsson (M) träder in som ordförande vid behandlingen av
ärendet.
Jan Wahn (C), Marianne Kjellquist (S), Nils Farken (MP), Tommy Pettersson Friberg (S),
Bengt Erik Askerlund (MP) samt Åsa Olsson (V) tillstyrker motionen i sin helhet.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Siv Samuelsson (M) 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 tillstyrka motionen i sin helhet röstar Nej.
Vid omröstningen avges 22 Ja-röster, 24 Nej-röster, tre ledamöter är frånvarande. Kommunfullmäktige beslutar därmed att tillstyrka motionen i sin helhet.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 1.
Underlag för beslut

Motion från Jan Wahn (C) och Nils Farken (MP) i vilken de föreslår två aktiviteter för att
stärka biosfärsaspekten i den kommunala verksamheten.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 18

Kommunfullmäktige
Kf § 8 (forts.)
______________________________________________________

Skrivelse upprättad av chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri 2013-12-10, Remissvar: Motion om att införa en portal- eller policyparagraf där rollen för kommunen att
ingå i ett modellområde för hållbar utveckling – Biosfärsområde – beaktas.
Kommunikationsplan för kommunerna i biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-07-02, Remissvar: Motion
om att införa en portal- eller policyparagraf där rollen för kommunen att ingå i ett modellområde för hållbar utveckling – Biosfärsområde – beaktas.
______________________________________________________

Expedieras till:
Jan Wahn
Nils Farken
Maria Vaziri
Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 9

KS 2013/306

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplaneförslag för Del av Leksberg 10:1; Hindsberg, Mariestads tätort med tillägget att: skyltmaster upp till 20 meter får uppföras inom
kvartersmark, obeaktat högsta angivna nockhöjd och prickad mark.
Bakgrund

Intresset växer för etableringar vid landets mest trafikerade vägar. Trafikplatsen mellan E20
och riksväg 26 är högintressant ur detta perspektiv. Trafikverket utreder en möjlig fyrfältsväg förbi staden och en förbättrad standard genererar ytterligare trafik. Detta gör platsen än
mer passande för etableringar.
Med anledning detta föreslås nu en del av området Hindsberg planläggas för att möjliggöra
verksamheter i form av en eller fler restauranger samt en bränslestation. Planförslaget bygger
på det detaljplaneprogram som samråddes under februari-mars 2008. Inkomna synpunkter
har bearbetats inför framtagandet av detaljplaneförslaget. Området har dock avgränsat efter
att frågeställningar dykt upp gällande externhandelns effekter på centrumhandeln.
Förslaget till detaljplan för Del av Leksberg 10:1, Hindsberg, har samråtts och granskats under hösten och reviderats utifrån inkomna synpunkter.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut med undantag för tillägget att:
skyltmaster upp till 20 meter får uppföras inom kvartersmark, obeaktat högsta angivna
nockhöjd och prickad mark.
Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att: skyltmaster upp till 20 meter får uppföras inom kvartersmark, obeaktat högsta angivna nockhöjd och prickad mark.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut med Abrahamssons
(M)tilläggsyrkande och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
Underlag till beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt mark- och exploateringschef Erik
Randén 2013-12-16, Förslag till beslut om antagande: Detaljplan för del av Leksberg 10:1,
Hindsberg.
Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg, Mariestads tätort, Antagandehandling upprättad i oktober 2013.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 9 (forts.)
______________________________________________________

Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg, Mariestads tätort, Granskningsutlåtande
upprättad av utvecklingsenheten i december 2013.
Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg, Mariestads tätort, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson
Mark- och exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige
Kf § 10

KS 2014/6

Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för upphandling och inköp för Mariestads kommun.
2. Kommunfullmäktige antar Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och
inköp för Mariestads kommun.
Förändringar i tillämpningsanvisningarna delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Kommunens riktlinjer för upphandling och inköp är från år 1999 och behöver uppdateras
för att gälla aktuella villkor, regler och lagar.
Under hösten 2013 har upphandlingsenheten upprättat förslag till nya riktlinjer. Till detta
har även tillämpningsanvisningar tagits fram som mer i detalj tydliggör riktlinjerna och förklarar begrepp, förutsättningar och krav.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Charlotte Matsson (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 redovisningschef Lars Bergqvist 2013-12-23, Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Mariestads kommun.
Förslag till Riktlinjer för upphandling och inköp för Mariestads kommun.
Förslag till Tillämpningsanvisningar för Riktlinjer för upphandling och inköp för Mariestads
kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-27

Sida 22

Kommunfullmäktige
Kf § 11

KS 2013/103

Förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige antar den ändrade taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i
enlighet med upprättat förslag. Avgiften ska vara 650 kr/timme.
Taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett nytt förslag på reviderad taxa för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken. Förslagets bilaga 2 har nu baserats på den nya miljöprövningsförordningen. Den nu gällande taxans bilaga 2 byggde på förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Förslaget innefattar följande förändringar:
-

Bilaga 2 är nu helt anpassad till den nya förordning som trädde i kraft i juni 2013 och
som heter miljöprövningsförordningen. Det innebär en hel del förändringar i klassificeringen av olika miljöfarliga verksamheter.

-

Förslaget innefattar inget förslag på timtaxa, då detta inte i tidigare dialog med kommunledningarna i de tre samverkande kommunerna varit framgångsrikt. Bedömningen
är att timtaxan ska ligga på 820 kronor förutsatt att man kan få till en hög andel tillsynsoch prövningstid som kan debiteras.

-

En indexuppräkning av nuvarande taxa skulle innebära att timavgiften skulle ligga kvar
på 648 kronor.

Miljö- och byggnadsförvaltningen menar att timavgiftens storlek är en betydande faktor för
att prövningen och tillsynen enligt miljöbalken mer eller mindre ska belasta skattekollektivet. Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag att bedriva myndighetsutövningen inom miljöbalkens område enligt gällande reglemente förutsätter att de tre samverkande kommunerna
verkligen tillhandahåller tillräckliga resurser så att arbetet kan bedrivas med god kvalitet med
avseende på service och utförande. Om avgiftsnivån inte täcker de kostnader som myndighetsutövningen inom miljöbalkens område, så måste kommunerna täcka kostnaderna med
skatt.
Noterbart är att Riksdagen beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens
område ska betalas av verksamhetsutövarna. Det är även viktigt att veta att omfattningen på
myndighetsutövningen kan komma att behöva utökas. Det finns signaler på detta bland annat från Vattenmyndigheten.
MTG-styrgrupp har rekommenderat att miljö- och byggnadsnämnden fattar nya beslut när
det gäller samtliga nu aktuella taxor som är under revidering. Detta i och med att man fattat
lite olika beslut i Mariestad respektive Töreboda. Dessutom vill man att nämnden föreslår
nya datum då taxorna ska träda i kraft.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 11 (forts.)
______________________________________________________

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antar en ändrad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med i ärendet upprättat förslag. Den timavgift
som taxan rekommenderas bygga på bör, om den nu föreslagna nivån på 820 kronor inte
accepteras, åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i
intervallet 710 till 899 kronor. Nämnden föreslår att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut med justeringen att ”exklusive
indexuppräkning” stryks ur beslutets andra mening.
Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att ”exklusive indexuppräkning” ska strykas ur beslutets andra mening.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag med Abrahamssons (M) tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-04 § 183, Förslag på taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Powerpoint presentation: Förslag på 5 nya eller ändrade taxor för miljö- och byggnadsnämnden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige
Kf § 12

KS 2013/101

Förslag på taxa enligt tobakslagen
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige antar den ändrade taxan enligt tobakslagen i enlighet med upprättat
förslag. Avgiften ska vara 650 kr/timme.
Taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog år 2006 en
taxa för tillsyn enligt tobakslagen. Ändringen av taxan i det upprättade förslaget har gjorts
med avseende på en anpassning av miljö- och byggnadsnämndens faktiska timkostnad.
Kommunfullmäktige i Mariestad och i Töreboda har fattat olika beslut och beslut som varit
svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta om
samma timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska vara densamma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör, om den
nu föreslagna nivån på 820 kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor. Nämnden föreslår
att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut med justeringen att ”exklusive
indexuppräkning” stryks ur beslutets andra mening.
Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att ”exklusive indexuppräkning” ska strykas ur beslutets andra mening.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag med Abrahamssons (M) tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-04 § 184, Förslag på taxa enligt
tobakslagen.
Gällande taxa för tillsyn enligt tobakslagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 12 (forts.)
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Förslag till ny taxa enligt tobakslagen.
Powerpoint presentation: Förslag på 5 nya eller ändrade taxor för miljö- och byggnadsnämnden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun, Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 13

KS 2013/102

Förslag på taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige antar den ändrade taxan enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i enlighet med upprättat förslag. Avgiften ska vara 650 kr/timme.
Taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog år 2010 en
taxa för tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Kommunfullmäktige i Mariestad och Töreboda har fattat olika beslut och beslut som varit
svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta om
samma timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska vara densamma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör, om den
nu föreslagna nivån på 820 kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor. Nämnden föreslår
att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut med justeringen att ”exklusive
indexuppräkning” stryks ur beslutets andra mening.
Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att ”exklusive indexuppräkning” ska strykas ur beslutets andra mening.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag med Abrahamssons (M) tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-04 § 185, Förslag på taxa enligt
lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
Gällande taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
Förslag till ny taxa enligt lag om handel med receptfria läkemedel.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Powerpoint presentation: Förslag på 5 nya eller ändrade taxor för miljö- och byggnadsnämnden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-27

Sida 28

Kommunfullmäktige
Kf § 14

KS 2013/99

Förslag på taxa enligt strålskyddslagen
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige antar den ändrade taxan enligt strålskyddslagen i enlighet med upprättat förslag. Avgiften ska vara 650 kr/timme.
Taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog i oktober
2008 en taxa för tillsyn enligt strålskyddlagen. Ändringen av taxan i det upprättade förslaget
har gjorts med avseende på en anpassning av den faktiska timkostnaden som miljö- och
byggnadsnämnden numera har.
Kommunfullmäktige i Mariestad och i Töreboda har fattat olika beslut och beslut som varit
svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta om
samma timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska vara densamma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör, om den
nu föreslagna nivån på 820 kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor. Nämnden föreslår
att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut med justeringen att ”exklusive
indexuppräkning” stryks ur beslutets andra mening.
Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att ”exklusive indexuppräkning” ska strykas ur beslutets andra mening.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag med Abrahamssons (M) tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-04 § 186, Förslag på taxa enligt
strålskyddslagen.
Gällande taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-27

Sida 29

Kommunfullmäktige
Kf § 14 (forts.)
______________________________________________________

Förslag till ny taxa enligt strålskyddslagen.
Powerpoint presentation: Förslag på 5 nya eller ändrade taxor för miljö- och byggnadsnämnden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun, Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 15

KS 2013/100

Förslag på taxa för offentlig kontroll av hantering av animaliska
biprodukter
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige antar den ändrade taxan för offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter i enlighet med upprättat förslag. Avgiften ska vara 650 kr/timme.
Taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på taxa för offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter.
Kommunfullmäktige i Mariestad och i Töreboda har fattat olika beslut och beslut som varit
svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta om
samma timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska vara densamma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör, om den
nu föreslagna nivån på 820 kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor. Nämnden föreslår
att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut med justeringen att ”exklusive
indexuppräkning” stryks ur beslutets andra mening.
Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att ”exklusive indexuppräkning” ska strykas ur beslutets andra mening.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag med Abrahamssons (M) tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-04 § 187, Förslag på taxa för
offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter
Gällande taxa för offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 15 (forts.)
______________________________________________________

Förslag till ny taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter.
Powerpoint presentation: Förslag på 5 nya eller ändrade taxor för miljö- och byggnadsnämnden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-27

Sida 32

Kommunfullmäktige
Kf § 16

KS 2014/10

Entledigande och val av ledamot i tekniska nämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Lars Arestrand (M) från uppdraget att vara ledamot i tekniska nämnden. Valberedningen återkommer med förslag på ny ledamot efter
Arestrand.
Bakgrund

Lars Arestrand (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i tekniska
nämnden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Lars Arestrand
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 17

KS 2013/0410

Entledigande från uppdragen att vara ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i kulturnämnden samt ersättare i valberedningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Annika Jödahl (FP) från uppdraget att vara ledamot i
kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för att få utsett ny ledamot efter Jödahl.
2. Kommunfullmäktige entledigar Annika Jödahl (FP) från uppdraget att vara ledamot i
kulturnämnden. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Anita Öhlander (FP) till ny ledamot i kulturnämnden efter Jödahl.
Valberedningen återkommer med förslag på ny ersättare efter Öhlander.
3. Kommunfullmäktige entledigar Annika Jödahl (FP) från uppdraget att vara ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning. Valberedningen återkommer med förslag på ny ersättare efter Jödahl.
Bakgrund

Annika Jödahl (FP) har begärt att bli entledigad från uppdragen att vara ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kulturnämnden samt ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Annika Jödahl
Kulturnämnden
Lönekontoret
Anita Öhlander

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-27

Sida 34

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1
Omröstning § 8
Namn och parti

JA

Jan Wahn (C)

NEJ
X

Siv Samuelsson (M)

X

Gerd Larsson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Jens Söder (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Therése Weckström (S)

X

Ingalill Bertilsson (S)

X

Leif Andersson (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Tommy Pettersson Friberg (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Sture Pettersson

X

(S)

Ida Ekeroth (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Marie Molin (S)

X

Håkan Fernström (S)

X

Johan Abrahamsson (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Charlotte Matsson (M)

X

Lars Samuelsson (M)

X

Gunilla Hellsten Boman (M)

X

Stellan Kronberg (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Ingbritt Andersson (M)

X

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånv.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-27

Sida 35

Kommunfullmäktige
Omröstning § 8 (forts).
Namn och parti

JA

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Björn Fagerlund

X

(M)

Per Rosengren (V)
Mikael Jonsson

NEJ

Frånv.

X

(V)

X

Åsa Olsson (V)

X

Inga-Lill Berg (V)

X

Kent Kmety (V)

X

Adrian Andersson (V)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Lars-Åke Stenlund (MAP)

X

Evert Eklind (MAP)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Rune Skogsberg

Avstår

(C)

X

Leif Andersson (C)

X

Anita Öhlander (FP)

X

Jan Hallström (FP)

X

Christer Svanström (FP)

X

Margareta Alexandersson (KD)

X

Nils Farken (MP)

X

Bengt-Erik Askerlund (MP)

X

Anders Svärd (KD)

X

Gabriella Svensson (SD)

X

Morgan Johansson (SD)

X

Summa

Justerandes signatur

22

24

Utdragsbestyrkande

3

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-01-27

Anslagsdatum

2014-02-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-03-04
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

