SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-11-28

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen, kl 15.00 – 18.50

Beslutande

Se nästa sida

0

Övriga deltagande

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret senast den 9 december, klockan 13.00

Underskrifter
Föredragande

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

Paragrafer

144 – 161

Rolf Sjöström
Ordförande

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

Gerd Larsson (S)
Justerande

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

Jens Söder (S)

Justerandes signatur

Johan Abrahamsson (M)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

1

Kommunfullmäktige
Beslutande:
Gerd Larsson (S)
Mikael Jonsson (V)
Jan Wahn (C)
Urban Ahlin (S)
Jens Söder (S)
Leif Udéhn (S)
Therése Weckström (S)
Ola Bertilsson (S)
Tuula Ojala (S)
Marianne Kjellquist (S)
Tommy Pettersson Friberg (S)
Marianne Johansson (S)
Sture Pettersson(S)
Ida Ekeroth (S)
Björn Nilsson (S)
Marie Molin (S)
Håkan Fernström (S)
Johan Abrahamsson (M)
Sten Bergheden (M)
Charlotte Matsson (M)
Rolf Rutgersson (M)
Anita Ahl (M)
Stellan Kronberg (M)
Anette Karlsson (M)
Ingbritt Andersson (M)
John-Gunnar Nilsson (M)
Cathrine Kronberg (M)
Siv Samuelsson (M)
Björn Fagerlund (M)
Per Rosengren (V)
Charlotta Mellberg (V)
Maria Holm (V)
Emelie Olsson (V)
Adrian Andersson (V)
Anna Stenlund (MAP)
Rune Eriksson (MAP)
Evert Eklind (MAP)
Margareta Berggren (MAP)
Rune Skogsberg (C)
Leif Andersson (C)
Annika Jödahl (FP)
Leif Jonegård (FP)
Christer Svanström (FP)
Rolf Oldin (KD)
Magnus Landgren (KD)
Nils Farken (MP)
Bengt-Erik Askerlund (MP)
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ej §§ 149-161
ej § 147

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 144

Information - Handling att anmäla
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information
Ordföranden informerar om att ärende 5 på ärendelistan, Skolstrukturutredningen – del 1,
har utgått på grund av att ärendet har återremitterats till barn- och utbildningsnämnden av
kommunstyrelsen.
_______________________
Handling att anmäla
Revisionsrapport från kommunrevisionen som avser informationsansvar inom barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde (tidigare benämnt uppföljningsansvar) för ungdomar
16 upp till 20 år.
Redovisningen antecknas till protokollet.
___________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 145

KS 2010/0271

Fråga
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Med fullmäktiges medgivande ställer Rune Skogsberg (C) en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Jens Söder (S) angående behandlingen av en motion om landsbygdsutveckling.
___________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 146

KS 2011/0318

Medborgarförslag om åtgärder mot nedskräpning på Nya Torget
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Lars Arestrand, Strandvägen 5 i Mariestad har föreslagit att kommunen ska vidta åtgärder
mot nedskräpningen av Nya Torget, med inriktning mot näringsidkarnas ansvar i detta
sammanhang.
___________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 147

KS 2011/0196

Förslag om att bilda kommunalförbund för språktolkförmedling
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
1.

Mariestads kommun ska gå in som medlem i ett kommunalförbund med Västra
Götalandsregionen och kommunerna Göteborg, Borås, Trollhättan och Uddevalla för att tillgodose behovet av språktolkar för medlemmarna.

2.

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för kommunalförbundet.

3.

Mariestads kommun ska tillföra kommunalförbundet 24 tkr, som utgör Mariestads kommuns andel av medlemsinsatsen.

4.

Mariestads kommun ska beställa samtliga språktolktjänster från kommunalförbundet.

Bakgrund
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram ett förslag om att bilda
ett kommunalförbund för tolkservice tillsammans med Göteborg, Trollhättan, Borås,
Uddevalla och Mariestad.
Syftet med språktolkförmedling i egen regi är att säkerställa invånarnas rättigheter genom
att höja kvaliteten, förbättra rättssäkerheten, öka tillgängligheten till tolkar, säkerställa ett
professionellt bemötande och vara en attraktiv uppdragsgivare.
Förslaget innebär att ett kommunalförbund med direktion bildas. Förbundet ska erbjuda
språktolkförmedling till sina medlemmar. Det kommer att bli möjligt för ytterligare
kommuner att ansöka om medlemskap när kommunalförbundet har etablerats. Kommunalförbundet får sitt säte i Göteborg. Tolkförmedlingskontor ska finnas på flera
orter i regionen.
Enligt förslaget ska kommunalförbundet formellt bildas den 1 januari 2012. Den operativa driften ska dock påbörjas tidigast den 1 maj 2012. I avvaktan på att kommunalförbundets ledningsfunktion blir tillsatt har medlemmarna ett samordnat ansvar för verksamheten.
Förslaget innebär att kommunernas tolkförmedlingar i Göteborg, Trollhättan, Uddevalla
och Mariestad upphör. Respektive organisation kommer att beställa tolktjänster av kommunalförbundet och betala för utförda tjänster. Kommunalförbundets kostnader förutsätts täckas av intäkter från utförda tolkuppdrag. Varje medlem i kommunalförbundet går
in med ett andelskapital om en krona per invånare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 147 (forts).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förbundet ska löpande lämna rapporter till medlemmarna om verksamhetens ekonomi
och utveckling samt informera om principiella händelser och annat av större vikt. Rapportering och dialog ska följa en fastställd tidplan.
Kommunstyrelsen har att utse den person/-er som ska företräda Mariestads kommun
vid samråd med de övriga medlemmarna.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Evert Eklind (MAP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Jens Söder (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 57 A-E)
_________________________________________________________

Västra Götalandsregionen
Kommunchef Lars Arvidsson
Tolkförmedlingschef Riitta Eklind
Ekonom Jonas Eriksson
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 148

KS 2011/0235

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att de åtgärder som föreslås i dokumentet ”Åtgärder
för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun” ska genomföras.
Åtgärderna ska genomföras i enlighet med upprättad genomförandeplan.
Bakgrund
Kommunchef Lars Arvidsson och ekonomichef Maria Vaziri har på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott arbetat fram ett förslag till åtgärder för att Mariestads kommun ska få en långsiktigt stark ekonomi. Förslaget - med genomförandebeskrivning - innefattar besparingar i storleksordningen 61 till 100 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Leif Udéhn (S), Sture Pettersson (S) och Emelie Olsson (V) anmäler att de inte kommer
att delta vid beslut i ärendet på grund av att de har en annan uppfattning än majoriteten
när det gäller hemtjänstverksamheten.
Jens Söder (S), Marianne Kjellquist (S), Johan Abrahamsson (M), Charlotte Matsson (M),
Per Rosengren (V), Rune Skogsberg (C), John-Gunnar Nilsson (M), Sten Bergheden (M),
och Evert Eklind (MAP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 59 A-C)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 149

KS 2011/0026

Eventuell revidering av drift- och investeringsbudget 2012 för
Mariestads kommun samt flerårsplan för 2013-014
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Skattesatsen ska vara 21.26 kr efter skatteväxlingen 2012 med Västra Götalandsregionen.
Ärendet – i övriga delar – återremitteras till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2011 drift- och investeringsbudget för 2012 samt
flerårsplan för åren 2013 och 2014. På bakgrund av ändrade förutsättningar, och begäran
om tilläggsanslag från nämnder, har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till
reviderad drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun 2012 samt flerårsplan
för åren 2013 och 2014.
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för år 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014 enligt reviderat förslag.
2. Kommunstyrelsen har under år 2012 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder, med totalt 40 miljoner kronor.
3. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara oförändrade.
4. Partistödet ska vara oförändrat (se Kf § 22/07).
5. Skattesatsen ska vara 21.26 kronor efter skatteväxlingen 2012 med Västra Götalandsregionen.
6. Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig taxering samt belopp för stats- och utjämninsbidrag, enligt vad som beslutas av riksdagen, i den antagna driftbudgeten för Mariestad under 2012 och flerårsplan 20132014.
Behandling i kommunfullmäktige
Jens Söder (S) yrkar att fullmäktige:
-

fastställer reviderad investeringsbudget för 2012 och plan 2013-2014 i enlighet med
den skriftliga redovisning som delats ut vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 149 (forts).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

-

fastställer reviderad driftbudget för 2012 och plan för 2013-2014 i enlighet med den
skriftliga redovisning som delats ut vid dagens sammanträde.

Vilket innebär att:

-

åtgärdspaketet på 60 mkr läggs in i budget 2012 och plan 2013-2014.

-

resultatet enligt kommunstyrelsens förslag den 24 november 2011 sänks med 15 mkr
år 2012.

-

barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens ramar ökas med vardera 7.5
mkr per år under perioden 2012-2014.

-

upplåningen ökas från 40 till 50 mkr.

-

beräknade prisökningar 2013-2014 minskas med 15 mkr.

-

avsättningen till lönepott minskas med en procent till två procent.

-

en intäkt från försäljning av Strandgården tas upp med 2 mkr.

-

socialt boende läggs in även 2012 men bara med 1.5 mkr (3.5 mkr finns i åtgärdspaketet 2013-2014).

Jens Söder (S) tillstyrker i övrigt kommunstyrelsens förslag.
Johan Abrahamsson (M) yrkar att fullmäktige ska besluta om revideringar i enlighet med
oppositionens förslag. Abrahamsson yrkar vidare att fullmäktige ska ändra ägardirektiven
för kommunens bolag så att direktiven stämmer överens med budgetbeslutet.
Emelie Olsson (V) och Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag, korrigerat med Jens Söders (S) ändringsyrkanden.
John-Gunnar Nilsson (M) yrkar att ärendet - med undantag för beslut om skattesatsen –
ska återremitteras till kommunstyrelsen för fortsatt beredning mot bakgrund av omfattningen av de ändringsförslag som har presenterats av majoriteten vid dagens sammanträde. Johan Abrahamsson (M) instämmer i återremissyrkandet.
Urban Ahlin (S) instämmer i John-Gunnar Nilssons återremissyrkande.
Ordföranden tar först upp John-Gunnar Nilssons (M) m.fl yrkande om återremiss för
beslut och finner att fullmäktige har beslutat att återremittera ärendet i enlighet Nilssons
m.fl yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 149 (forts).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ordföranden tar därefter upp kommunstyrelsens förslag till skattesats för beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 60 A-E)
__________________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 150

KS 2011/0244

Val av ersättare i socialnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Carina Hillsjö (V) till ny ersättare i socialnämnden efter Maria
Holm (V).
Bakgrund
Fullmäktige har tidigare valt ersättaren Maria Holm (V) till ny ledamot i socialnämnden.
Valberedningen har nu återkommit med ett förslag på ny ersättare efter Holm.
_____________________________________________________________

Socialnämnden
Carina Hillsjö
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 151

KS 2011/0214

Val av ledamot i kommunrevisionen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Marie Engström (V) till ny ledamot i kommunrevisionen efter Håkan Lönnberg (V). Valet gäller med undantag för kommunstyrelsen och revisionsfrågor kopplade till Mariestad Töreboda Energi AB (och dotterbolag).
Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Håkan Lönnberg (V) från uppdraget att vara
ledamot i kommunrevisionen. Valberedningen har nu återkommit med förslag på ny ledamot efter Lönnberg (V).
___________________________________________________________

Marie Engström
Kommunrevisionen
KPMG
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 152

KS 2011/0296

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Noor Ekstam (V) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Daniel Nilsson (V).
Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Daniel Nilsson (V) från uppdraget att vara
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Valberedningen har nu återkommit med förslag på ny ersättare efter Nilsson (V).
___________________________________________________________

Noor Ekstam
Barn- och utbildningsnämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 153

KS 2011/0296

Val av ledamot i kulturnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige väljer ersättaren Adrian Andersson (V) till ny ledamot i kulturnämnden efter Daniel Nilsson (V). Det noteras att valberedningen återkommer med förslag på ny ersättare efter Andersson.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Daniel Nilsson (V) från uppdraget att vara
ledamot i kulturnämnden. Valberedningen har nu återkommit med förslag på ny ledamot
efter Nilsson (V).
___________________________________________________________

Adrian Andersson
Kulturnämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 154

KS 2011/0301

Entledigande och val av ersättare i styrelsen för Mariehus AB och
Mariehus Fastigheter AB
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Kent Kmety (V) från uppdraget att vara ersättare i styrelsen för Mariehus AB och Mariehus Fastigheter AB. På förslag av valberedningen väljs
Carina Hillsjö (V) till ny ersättare efter Kmety.
Bakgrund
Kent Kmety (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag att vara ersättare i styrelsen för Mariehus AB och Mariehus Fastigheter AB.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kent Kmety
Carina Hillsjö
Lönekontoret
Mariehus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 155

KS 2011/0313

Entledigande och val av ersättare i styrelsen för Mariehus AB och
Mariehus Fastigheter AB
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Janne Jansson (S) från uppdraget att vara ersättare i styrelsen för Mariehus AB och Mariehus Fastigheter AB. På förslag av valberedningen väljs
Marina Larsson (S) till ny ersättare efter Jansson.
Bakgrund
Janne Jansson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag att vara ersättare i styrelsen för Mariehus AB och Mariehus Fastigheter AB.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Janne Jansson
Marina Larsson
Lönekontoret
Mariehus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 156

KS 2011/0317

Entledigande från uppdrag att vara ledamot i kommunfullmäktige
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Stig H Johansson (FP) från uppdraget att vara ledamot i
kommunfullmäktige.
Ny röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för att få utsett ny ledamot efter
Johansson.
Bakgrund
Stig H Johansson (FP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
kommunfullmäktige.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stig H Johansson
Lönekontoret
Länsstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 157

KS 2011/0317

Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Stig H Johansson (FP) från uppdraget att vara ledamot i
kommunstyrelsen. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Leif Jonegård (FP) till
ny ledamot efter Johansson.
Bakgrund
Stig H Johansson (FP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
kommunstyrelsen.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stig H Johansson
Leif Jonegård
Administrativ chef Ola Blomberg
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 158

KS 2011/0317

Entledigande och val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Stig H Johansson (FP) från uppdraget att vara ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige ersättaren John-Gunnar Nilsson (M) till ny ledamot efter Johansson. Till ny ersättare efter
Nilsson väljs Annika Jödahl (FP)
Bakgrund
Stig H Johansson (FP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stig H Johansson
John-Gunnar Nilsson
Annika Jödahl
Valberedningen
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 159

KS 2011/0332

Entledigande och val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Leonard Sundblad (KD) från uppdraget att vara ledamot
i barn- och utbildningsnämnden. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige ersättaren Morgan Forsberg (KD) till ny ledamot efter Sundblad samt Leonard Sundblad till ny
ersättare efter Morgan Forsberg.
Bakgrund
Leonard Sundblad (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag att vara ledamot i
barn- och utbildningsnämnden.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Leonard Sundblad
Morgan Forsberg
Barn- och utbildningsnämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 160

KS 2011/0332

Entledigande och val av ledamot i kulturnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Morgan Forsberg (KD) från uppdraget att vara ledamot i
kulturnämnden. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige ersättaren Leonard
Sundblad (KD) till ny ledamot efter Forsberg samt Morgan Forsberg till ny ersättare efter Leonard Sundblad.
Bakgrund
Morgan Forsberg (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag att vara ledamot i
kulturnämnden.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Morgan Forsberg
Leonard Sundblad
Kulturnämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunfullmäktige
Kf § 161

KS 2011/0196

Val av ledamot och ersättare i direktionen för kommunalförbundet
för språktolksförmedling
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Per Rosengren (V) till ledamot
och Johan Abrahamsson (M) till ersättare i direktionen för kommunalförbundet för
språktolksförmedling.
Bakgrund
Mariestads kommun ska ingå som medlem i kommunalförbundet för språktolksförmedling. Det innebär att kommunen ska välja en ledamot och en ersättare i förbundets direktion.
___________________________________________________

Riitta Eklind
Per Rosengren
Johan Abrahamsson
Västra Götalandsregionen
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ANSLAGSBEVIS
___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Malin Eriksson
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