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Kommunfullmäktige
Kf § 25

KS 2015/62

Medborgarförslag om att rensa skogsdungen samt förbättra
belysningen vid Lockeruds pulkabacke
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut.
Bakgrund

Britt Jonsson, Hästskovägen 26 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska rensa skogsdungen samt förbättra belysningen vid Lockeruds pulkabacke.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 26

KS 2015/41

Medborgarförslag om ny sträckning av lokalbusslinje 1, Bråten Grangärdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Yngve Erngren, Strandvägen 31 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit en ny
sträckning av lokalbusslinje 1. Förslaget innebär att bussen, som idag vänder vid slutstationen på Grangärdet, istället fortsätter ner till centrum via Sandbäcksvägen och Drottninggatan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 27

KS 2015/85

Motion belyst vattenkonst i vattnet utanför Fisktorget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Christer Dalvik (MAP) har i en motion föreslagit att det ytterligare skulle förhöja utsmyckningen med en belyst vattenkonst i vattnet utanför Fisktorget (mellan broarna).
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 28

KS 2013/437

Information: Byggnation av två nya f-6 skolor i västra Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund

Under vinterhalvåret 2013/14 genomfördes en förstudie avseende f-6 skolorna i västra Mariestad. Med förstudien som underlag beslutade kommunfullmäktige 2014-05-26 att bygga
två nya 2-parallelliga skolor med placering på Lockerud respektive kvarteret Hertigen. Detta
är i linje med vision 2030 där Mariestad ska vara en attraktiv ”bo-stad”, ett internationellt
modellområde och en naturlig mötesplats.
En styrgrupp för projektet skollokaler f-6 västra Mariestad har tillsatts och leds av Lars Arvidsson.
Under hösten har all personal i olika konstellationer från de fyra skolorna, vårdnadshavare,
elever och skolledning i olika utsträckning arbetat med framtagandet av verksamhetsidé och
verksamhetsplan. Fackliga representanter, utbildningsnämnden och utbildningsnämndens
arbetsutskott har kontinuerligt informerats om arbetet och haft möjlighet att lämna synpunkter. Ett genomarbetat underlag innan byggnationen startar skapar möjlighet till medvetna beslut, som ger maximal nytta av resurserna. Kostnaderna är låga i planeringskedet
jämfört med ändringar under pågående byggnation.
Målbild 2017 innebär att två nybyggda skolor ska stå klara i början av maj månad 2017.
Detta skapar möjlighet till ett helhetsgrepp för f-6 skolorna i västra Mariestad. Genom att
färdigställa två nya skolor samtidigt kan en flexibel organisation med en gemensam målbild
skapas. Detta ger bland annat möjlighet till att säkerställa att båda skolorna får legitimerade
lärare med rätt behörighet. Att båda skolorna färdigställs samtidigt har även stor betydelse
då nya upptagningsområden skapas utifrån närhetsprincipen.
Under pågående läsår kan inte omflyttningar genomföras med hänsyn till befintliga klasser,
organisation, schema och elevernas trygghet. För att eftersträva en trygg övergång, där skolorna är inredda och iordningställda inför skolstart, ska skolorna stå klara i början av maj
månad 2017.
Planprogram för stadsdelen Gärdet har tagits fram och varit ute på samråd. Detaljplanearbete för f-6 skolan på fastigheten Hertigen 1 pågår. Detaljplan för Lockerud har tagits fram
och är nu på samråd fram till den 6 februari. Trafikutredning för skolorna och Marieforsleden pågår parallellt med detaljplanearbetet.
Partnering är en strukturerad samarbetsform där byggherren, entreprenörerna och andra
nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra
genom alla skeden av byggprocessen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 28 (forts.)
______________________________________________________

De tre nyckelfaktorerna i partnering är:
1. Gemensamma mål
2. Gemensamma aktiviteter
3. Gemensam ekonomi mot en gemensam budget.
Partneringavtal har upprättas med NCC för byggnation av ny skola på Lockerudstomten.
Arkitekt har knutits till projektet. Upphandling inför byggnation av skola på tomten Hertigen 1 pågår.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg samt verksamhetskoordinator Catarina Dahlander 2015-01-29, Informationsärende om projektet f-6 skollokaler västra Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Utbildningschef Katarina Lindberg
Verksamhetskoordinator Catarina Dahlander

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 7

Kommunfullmäktige
Kf § 29

KS 2014/377

Medborgarförslag om att rensa upp buskar och träd i
Universitetsparken/Gärdesparken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget om att rensa ur dungen mellan Universitetsparken och fastigheten vid Gärdesgatan 4.
Bakgrund

Gunilla Cedmar, Gärdesgatan 4, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att den
upplevda vildvuxna dungen mellan lusthuset och bostadshuset i Gärdesparken ska rensas ur.
Det aktuella vegetationsområdet ingår som en del i Universitetsparken. Då det nu finns en
acceptans i närområdet för utglesning m.m. så planerar Mariestads kommun att vidta åtgärder i riktning med medborgarförslagets intention.
Åtgärden kan med fördel genomföras som en övningsuppgift för en utvald studentgrupp
vid Göteborgs universitet. Uppgiften kommer sannolikt bestå i att rensa ur buskaget och få
fram luckor samtidigt som dungen blir mer flerskiktad med örtskikt och buskskikt. Det poängetaras särskilt att fullmäktiges beslut i detta skede inte kan garantera en viss framtida utsikt från Gärdesgatan 4.
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 beslutet

Medborgarförslag från Gunilla Cedmar, Gärdesgatan 4, om att den upplevda vildvuxna
dungen mellan lusthuset och bostadshuset i Gärdesparken ska rensas ur.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-11-24,
Medborgarförslag om att rensa upp buskar och träd i Universitetsparken/Gärdesparken.
E-post från fastighetsägaren till närliggande fastigheter.
Karta över det aktuella området.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till: Gunilla Cedmar, Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 30

KS 2015/1

Ändring av timtaxan i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att höja timavgiften i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 680 kronor per timma.
Avgiftshöjningen träder i kraft den 1 april 2015.
Bakgrund

MTG-styrgrupp beslutade 2014-10-31 att rekommendera miljö- och byggnadsnämnden att
taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska vara 680 kronor per timma.
Taxan är idag likalydande i de tre kommunerna med en timavgift om 650 kronor.
Miljö- och byggnadsnämnden gav 2014-11-06 miljö- och byggnadschefen i uppdrag att tillskriva respektive kommunfullmäktige med en begäran om uppräkning av de taxor som idag
har en timavgift på 650 kronor. Motivet till beslutsförslaget är att effektuera det uppdrag
som givits av MTG-styrgrupp.
Beslutet föreslås träda ikraft så snart som möjligt. Rimligtvis ska detta kunna vara den 1
april 2015.
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 miljö- och byggnadschef Lars Sylvén 2014-12-27, Förslag på ändring
av timavgiften i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 31

KS 2015/50

Revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning
kommunfullmäktiges beslut att inrätta ett kultur- och fritidsutskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente.
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 var att kulturnämnden skulle upphöra inför nästa mandatperiod
samt att kultur- och fritidsfrågorna fortsättningsvis skulle organiseras i ett nyinrättat kulturoch fritidsutskott.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 att inrätta ett kultur- och fritidsutskott inom styrelsens ansvarsområde. Som en konsekvens av beslutet gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett förslag till komplettering av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning för att tillskapa ett kulturutskott inom kommunstyrelsens
ansvarsområde.
Sektor ledning har upprättat ett förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
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

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Befintligt reglemente för kommunstyrelsen.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 32

KS 2010/133

Finansiering av inköp Krontorp 1:16 och 1:17
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för innevarande år med 800
tkr för att finansiera inköp av mark i Krontorp, fastigheterna 1:16 och 1:17.
Cathrine Kronberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-12-17 (§ 589) om inköp av mark i Krontorp, fastigheterna 1:16 och 1:17. I beslutet framgår att finansieringen av köpet ska ske inom
avvecklingsfastigheter. Ekonomichefen framhåller att en finansiering inom avvecklingsfastigheter innebär att kostnaden belastar driftredovisningen 2015 och att inköpet inte läggs
som en markanläggning i balansräkningen.
Inköp av mark ska alltid bokföras mot balansräkningen och investeringsredovisningen då det blir en tillgång för kommunen. Det innebär att ett nytt beslut bör
fattas där köpet finansieras genom investeringsbudgeten och med en utökad investeringsbudget 2015 på motsvarande belopp. Finansieringen sker med egna medel.
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 ekonomichef/chefen för sektor ledning Maria Vaziri 2015-01-22,
Finansiering av inköp Krontorp 1:16 och 1:17.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Ekonomichef/chefen för sektor ledning Maria Vaziri
Redovisningschef Lars Bergqvist
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 33

KS 2012/392

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sjöängen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras för att kompletteras med en
redovisning av kostnaderna för att bilda ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Sjöängen samt att det ska genomföras en utredning av hur det sjönära läget påverkar verksamhetsområdet.
Bakgrund

Sjöängenområdet är ett av kommunens LIS-områden. Exploateringen inom LIS-området
har i sin helhet skett av privata intressenter och aktörer, t.ex. genom en nybildad VAsamfällighetsförening. Kommunen har tidigare avvisat att området ska ingå i kommunens
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Exploatören har då byggt en överföringsledning
till kommunalt VA-ledningsnät från anslutningspunkt vid Gummerstadsvägen/golfbanan
samt ett lokalt nät som omfattar både det nyexploaterade området samt vissa befintliga fastigheter.
VA-samfällighetsföreningen har i skrivelser och möten vädjat till kommunen att överta ansvaret för VA-försörjningen i området då de saknar kompetens och ekonomiska förutsättningar vid ett eventuellt större haveri. Ett sådant ansvarsövertagande kan endast ske genom
att området införlivas i kommunens verksamhetsområde för vattentjänster.
I lagen om allmänna vattentjänster, som bland annat reglerar kommunens ansvar för att försörja kommuninvånare med vattentjänster, framgår att kommunen redan initialt borde ha
bildat ett verksamhetsområde.
Ärendet har vid ett flertal tillfällen redovisats i kommunstyrelsen som löpande tagit ett antal
delbeslut. Uppdraget om att bilda ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten vilar i
huvudsak på kommunstyrelsens beslut 2013-06-13 i vilket kommunstyrelsen beslutade att
”skapa förutsättningar för att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp till att även
omfatta området Sjöängen m.fl. I detta ingår att överta befintlig Va-anläggning.”
Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun bildar ett nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten (ej dagvatten) vilket omfattar 32 fastigheter inom området Sjöängen m.fl. väster om Mariestads tätort. Verksamhetsområdet kommer inledningsvis att bestå av de 20 fastigheter som idag ingår i VA-samfälligheten samt ytterligare 12 fastigheter som tillkommer då dessa har planmässsigt samband.
Förteckning över fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet:
Horn 3:293 - 3:298
Leksberg 4:18, 4:22 - 4:34, 4:36 - 4:38, 4:39 - 4:43
Åsen 15:1 - 15:4
Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 33 (forts.)
______________________________________________________

2. Kommunfullmäktige beslutar att anlutningsavgifter ska tas ut enligt gällande Va-taxa av
VA-samfällighetens ingående fastigheter vid bildandet av verksamhetsområde. För övriga fastigheter tas anslutningsavgiften ut då förbindelsepunkt är upprättad som brukligt.
Behandling i kommunfullmäktige

Björn Nilsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kompletteras med en redovisning av kostnaderna för att bilda ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sjöängen. Nilsson (S) yrkar vidare att det ska genomföras en utredning av hur det sjönära läget
påverkar verksamhetsområdet.
Johan Abrahamsson (M), Per Rosengren (V), Sara Wallmon (V), Mikael Jonsson (V), Marie
Engström-Rosengren (V), Rune Skogsberg (C), Christer Dalvik (MAP) samt Jan Hallström
(FP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Socialdemokraterna begär ajournering och sammanträdet ajourneras kl. 18.50–19.00.
Ordförande Jan Wahn (C) frågar om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att fullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige godkända propositionsordning.
Den som vill att fullmäktige ska avgöras vid dagens sammanträde röstar Ja.
Den som vill att fullmäktige ska återremittera ärendet i enlighet med Nilssons (S) yrkande
röstar Nej.
Vid omröstningen avges 30 Ja-röster och 18 Nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar därmed att återremittera ärendet, en s.k. minoritetsåterremiss.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 1.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt VA-chef
Michael Nordin 2015-01-26, Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sjöängen.
Kartbild med förslag till avgränsning av det tänkta verksamhetsområdet, Sjöängen
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-06-13 § 139, Förutsättningar för att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Sjöängen m.fl.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson,
VA-chef Michael Nordin
Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 34

KS 2014/395

Val av ersättare i tekniska nämnden för mandatperioden 2015-2018
(nämnden är gemensam med Töreboda och Gullspång)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

För mandatperioden januari 2015 till och med december 2018 väljer fullmäktige följande
ersättare i tekniska nämnden:
1. Irina Kananovich (S)
2. Jens Söder (S)
Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-15 valde kommunfullmäktige ledamöter
och ersättare i tekniska nämnden för mandatperioden 2015-2018. Två uppdrag som ersättare lämnades vakanta. Kommunfullmäktige har därmed att välja två ersättare till tekniska
nämnden.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Expedieras till:
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Lönekontoret
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Verksamhet teknik
Irina Kananovich
Jens Söder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 14

Kommunfullmäktige
Kf § 35

KS 2015/60

Entledigande och val av ersättare i valnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Anders Svärd (KD) från uppdraget att vara ersättare i
valnämnden.
2. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Anita Ahl (M) till ny ersättare i
valnämnden efter Svärd.
Bakgrund

Anders Svärd (KD)har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i valnämnden
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Lönekontoret
Anders Svärd
Anita Ahl

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 15

Kommunfullmäktige
Kf § 36

KS 2014/395

Val av ledamot och ersättare i valnämnden för mandatperioden
2015-2018
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

För mandatperioden januari 2015 till och med december 2018 väljer fullmäktige följande
ledamot och ersättare i valnämnden:
Ledamot:

Ersättare:

Anders Svärd (KD)

Leif Andersson (C)

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-15 valde kommunfullmäktige ledamöter
och ersättare i valnämnden för mandatperioden 2015-2018. Ett uppdrag som ledamot och
ett uppdrag som ersättare lämnades vakant. Kommunfullmäktige har därmed att välja en
ledamot samt en ersättare i valnämnden.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Expedieras till:
Lönekontoret
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Anders Svärd
Leif Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 16

Kommunfullmäktige
Kf § 37

KS 2014/395

Val av suppleant i styrelsen för Mariehus Fastigheter och
Mariehus AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

För mandatperioden 2015 till och med 2018, enligt bolagsordningen, väljer fullmäktige Marianne Johansson (S) till suppleant i styrelsen för Mariehus Fastigheter och Mariehus AB:
Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-15 valde kommunfullmäktige ledamöter
och suppleanter i styrelsen för Mariehus Fastigheter och Mariehus AB för mandatperioden
2015-2018. Två uppdrag som suppleanter lämnades vakanta.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-26 valdes en suppleant, det andra uppdraget som suppleant lämnades vakant. Kommunfullmäktige har därmed att välja en suppleant
till styrelsen för Mariehus Fastigheter och Mariehus AB.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Expedieras till:
Lönekontoret¨
Mariehus AB
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Marianne Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 17

Kommunfullmäktige
Kf § 38

KS 2015/76

Entledigande från uppdragen att vara ledamot i kommunfullmäktige
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Caisa Lycken (MP) från uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för att få utsett ny ledamot efter Lycken.
Bakgrund

Caisa Lycken (MP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Lönekontoret
Caisa Lycken

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 18

Kommunfullmäktige
Kf § 39

KS 2015/84

Entledigande från uppdragen att vara ersättare i kommunfullmäktige
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Åsa Olsson (V) från uppdraget att vara ersättare i kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för att få utsett ny ersättare
efter Olsson.
Bakgrund

Åsa Olsson (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i kommunfullmäktige.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 19

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1
Omröstning § 33
Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Ingbritt Andersson (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

Gunnila Norrman (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Jonas Ivarsson (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Maria Jansson (C)

X

Leif Andersson (C)

X

Johan Gotthardsson (FP)

X

Jan Hallström (FP)

X

Morgan Forsberg (KD)

X

Emma Sjögren (KD)

X

NEJ

Marina Svedberg (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Gun-Britt Alenljung (S)

X

Therese Weckström (S)

X

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånv.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 20

Kommunfullmäktige
Omröstning § 33 (forts.)
Namn och parti

JA

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Linnéa Wall (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Elvy Enoksson (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Ola Bergqvist (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Leif Andersson (S)

X

Marie Molin (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

Ola Jonegård (SD)

X

Evert Eklind (MAP)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

30

Justerandes signatur

18

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånv.

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-02-23

Anslagsdatum

2015-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2015-03-25

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

