Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-30

Sida 1

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset den 30 november 2015 kl. 18.00-18.20

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Utses att justera

Johan Abrahamsson (M) samt Marianne Kjellquist (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, fredagen den 11 december kl. 12.00,

Sekreterare

………………………………………………………….

Ola Blomberg

Paragrafer

169-178

Ordförande

……………………………………………….
Jan Wahn

Justerande

……………………………………………………………………..
Johan Abrahamsson
Marianne Kjellquist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-30

Beslutande

Namn

Ledamöter

Jan Wahn (C), Ordförande
Cathrine Kronberg (M), 1:e vice ordförande
Gerd Larsson (S), 2:e vice ordförande
Per Rosengren (V)
Johan Abrahamsson (M)
Sten Bergheden (M)
Bert Levefelt (M)
Marianne Aldén (M)
Erik Ekblom (M)
Dan Carlsson (M), Ersättare
Björn Fagerlund (M)
Mats Rosén (M), Ersättare
Jonas Ivarsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Helena Hallerhed (C)
Leif Andersson, Ersättare (C)
Tuula Ojala (S)
Ida Ekeroth (S)
Marianne Johansson (S)
Anette Karlsson (M)
Siw Samuelsson (M)
Elvi Fagerlund (M), Ersättare
Johan Gotthardsson (FP)
Jan Hallström (FP)
Morgan Forsberg (KD)
Emma Sjögren (KD)
Marina Smedberg (S)
Therése Weckström (S)
Janne Jansson (S)
Linnea Wall (S)
Leif Andersson (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-30

Marianne Kjellquist (S)
Leif Udéhn (S)
Sture Pettersson (S)
Gun-Britt Alenljung (S), Ersättare
Björn Nilsson (S)
Mathias Törnblom (S), Ersättare
Marie Engström Rosengren (V)
Mikael Jonsson (V)
Sara Wallmon (V)
Bengt Erik Askerlund (MP), Ersättare
Nils Farken (MP)
Christer Dalvik (MAP)
Henrik Karlsson (-)
John Henningsson (SD)
Ola Jonegård (SD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-30

Sida 4

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-11-30

Anslagsdatum

"[Datum, anslaget sätts upp]"

Förvaringsplats för protokollet

"[Förvaringsplats för protokollet]"

Anslaget tas ner

Underskrift
[Sekreterare]

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

"[Datum, anslaget tas ned]"

Sammanträdesprotokoll
Sida 5

Sammanträdesdatum
2015-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 169

Dnr 2920

Handlingar att anmäla

Anmälan av medborgarförslag som beslutats på nämndnivå

Stig Ljungwald, Leksbergsvägen 57 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
Mariestads kommun ska anordna en plats för fermenterad bokashikompost på
Bångahagen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28 att överlämna medborgarförslaget till
avfallsnämnden för beslut.
Avfallsnämnden beslutade 2015-11-03 att avvisa förslaget om fermenterad
bokashikompost på Bångahagen. (KS 2015/289)

Revisionsrapport avseende mottagandet av ensamkommande barn

Kommunrevisionen har upprättat en rapport avseende mottagandet av
ensamkommande barn. Rapporten har överlämnats till utbildningsnämnden,
socialnämnden samt överförmyndaren. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har
erhållit rapporten för kännedom. (KS 2015/422)
Redovisning av beslut som inte är verkställda inom socialnämndens
verksamhetsområden

Socialnämnden ska för varje kvartal lämna en rapport till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) över de beslut inom socialtjänst och LSS som inte har verkställts inom föreskriven
tid. Rapporten ska även anmälas till kommunfullmäktige.
Socialnämnden har lämnat en rapport för sektor stöd och omsorg för kvartal 3 år 2015.
Redovisningen antecknas till protokollet. (KS 2015/266)
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Överklagande av beslut om att anta detaljplan för fastigheten Hertigen 1 m.fl.,
Mariestads centralort i Mariestads kommun.
Länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer detaljplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 170

Dnr 2015/00430

Medborgarförslag om att byta ut plasttallrikar och plastglas
på de skolor i Mariestads kommun där det förekommer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till utbildningsnämnden för
beslut.
Bakgrund

Jan-Åke Spång, Hamngatan 6 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
plasttallrikar och plastglas ska bytas ut mot porslin och vanliga glas på Flitiga lisan och
andra skolor där det också förekommer.
Expedierats till:
Jan-Åke Spång
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 171

Dnr 2015/00398

Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet.
Bakgrund

Sedan år 2002 har Västra Götalandsregionen (VGR) politiskt fastställda riktlinjer och
standard för fysisk tillgänglighet till regionens fastigheter för personer med olika
funktionsnedsättningar. Riktlinjerna har upprättats i samverkan med ett antal
kommuner. Riktlinjerna har reviderats regelbundet utifrån Boverkets föreskrifter och
gjorda erfarenheter. Detta gäller inte minst föreskrifterna om krav på undanröjande av
enkelt avhjälpta hinder i befintliga byggnader dit allmänheten har tillträde samt på
allmänna platser.
Syftet med riktlinjerna är att beskriva hur en plats eller lokal kan vara utformad för att
vara en mötesplats för alla. Det innebär att även personer med funktionsnedsättning,
barn och vuxna, kan vara delaktiga i alla miljöer. Människor är olika och offentliga
miljöer är till för alla. Om utgångspunkten är de behov som personer med svårt att röra
sig, svårt att höra, svårt att se, svårt att bearbeta, tolka och förmedla information samt
svårt att tala vissa ämnen har, kan alla människor få glädje av en tillgänglig och
användbar miljö.
Genom åren har samarbetet fördjupats mellan kommunerna och VGR med att göra
miljöer tillgängliga för personer med olika svårigheter. Riktlinjerna ligger till grund för
Tillgänglighetsdatabasen som är en webbaserad information för medborgare om
tillgängligheten i olika miljöer inomhus och utomhus. Riktlinjerna och
Tillgänglighetsdatabasen är spridd både inom och utanför Västra Götaland.
Tillgänglighetssamordnaren framhåller att de riktlinjer som är framtagna av VGR i
samråd med ett antal kommuner även bör antas av Mariestads kommun.
Riktlinjerna innefattar krav på tillgänglighet och användbarhet vid:

Justerandes sign

-

Ny-, om- och tillbyggnation av lokaler dit allmänheten har tillträde

-

Nyförhyrning

-

Tomter som tas i anspråk för bebyggelse

-

Nyanläggning på allmänna platser

-

Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i befintliga lokaler dit allmänheten har
tillträde och på befintliga allmänna platser

Utdragsbestyrkande
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Sida 8

Kommunfullmäktige
Kf § 171
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 tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson samt kvalitetschef
Maria Torp 2015-09, Tillgängliga och användbara miljöer – Riktlinjer och standard för
fysisk tillgänglighet.
Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund m.fl. Tillgängliga och
användbara miljöer, Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-10-29, Riktlinjer och
standard för fysisk tillgänglighet - Tillgängliga och användbara miljöer.
Expedierats till:
Kvalitetschef Maria Torp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 172

Dnr 2015/00103

Ansökan kommunal borgen VänerEnergi 2015

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja VänerEnergi AB ytterligare kommunal borgen
med 15 miljoner kronor.
Bakgrund

VänerEnergi AB har investerat kraftigt de senaste åren och bolagets låneskulder uppgår
till cirka 300 miljoner kr. Tidigare under året ansökte och beviljades bolaget 25 miljoner
kr i borgen. Den nya ansökan om 15 miljoner kr. avser lån för investeringar för
fiberanslutningar och utbyte till LED-armaturer på gatubelysningen.
Enligt kommunens borgensregler kan borgen lämnas till kommunens helägda eller
delägda företag för lån till investeringar. Med delägt företag avses företag som är delägt
med annan kommun i vilket Mariestads kommun har ett rättsligt
bestämmande/inflytande. Vid borgen för delägda företag får kommunens
borgensåtagande inte vara större än kommunens andel i företaget.
Bolaget har i dag kommunal borgen från Mariestads kommun som uppgår till 179
miljoner kr. och från Töreboda kommun med 40 miljoner kr. Om Mariestad beviljar
ytterligare 15 miljoner kr i borgen är kommunens andel av borgen 83 procent. Detta
stämmer väl överens med ägarförhållandena i bolaget där Mariestad äger 88 procent
och Töreboda 12 procent.
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

VänerEnergi AB 2015-10-02, Ansökan om kommunal borgen.
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist samt kommunchef Lars
Arvidsson 2015-10-06, Ansökan om kommunal borgen VänerEnergi AB.
Expedierats till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
VD för VänerEnergi AB Rolf Åkesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 173

Dnr 2015/00340

Motion om kommunikationshjälpmedel på särskilda
boenden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att
kommunikationshjälpmedel inte är att betrakta som grundutrustning.
Bakgrund

Janne Jansson (s) har i en motion föreslagit att kommunikationshjälpmedel även ska
användas på kommunens särskilda boenden.
Motionen motiveras med att det finns många olika hjälpmedel som kan vara till hjälp
om man har en funktionsnedsättning som gör det svårt att till exempel minnas,
koncentrera sig, tala eller uttrycka sig. Det kan handla om att planera sin tid, att läsa
eller att hitta i sin omgivning. Idag används dessa hjälpmedel främst inom LSSverksamheten. Om man tappar det svenska språket som många utlandsfödda svenskar
gör när de blir äldre, blir dementa eller på annat sätt förlorar förmågan att
kommunicera finns det inte så många sätt som brukaren och sköterskan kan
kommunicera.
Motionen har överlämnats till sektor stöd och omsorg för beredning.
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar vem som har ansvar för förskrivning av personliga
hjälpmedel. Detta följer den huvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret. Det
finns riktlinjer för förskrivning av personliga hjälpmedel, t.ex. rullstol, rullator, lyft med
mera.
Enligt socialtjänstlagen ska det finnas grundutrustning enligt upprättad lista på särskilt
boende. Grundutrustningens innehåll och funktion är väl beskriven och används av
omsorgspersonal efter samråd eller instruktion av arbetsterapeut eller sjukgymnast.
Kommunikationshjälpmedel kan endast förskrivas som personligt hjälpmedel. Det är i
de flesta fall Västra Götalandsregionen som har kostnadsansvaret för personligt
hjälpmedel varför kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 173
Underlag för beslut

Motion av Janne Jansson (S) om att kommunikationshjälpmedel även ska användas på
kommunens särskilda boenden.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2015-10-26,
Svar på remiss; Motion om kommunikationshjälpmedel på kommunens särskilda
boenden.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-10-29, Motion om
kommunikationshjälpmedel på kommunens särskilda boenden.
Expedierats till:
Janne Jansson
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 174

Dnr 2014/00040

Medgivande till försäljning av fastigheten Mariestad, Mården
6 (Bertha Petterssons Hus)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige medger att Stiftelsen Bertha Petterssons Hus säljer fastigheten
Mariestad, Mården 6 (tidigare benämnd Mården nr 2 och 3).
Bakgrund

Stiftelsen Bertha Petterssons Hus bildades efter förordnande av ett antal
sammanslutningar och enskilda personer den 26 januari 1968. Stiftelsen förvaltar
fastigheten Mården 6, även benämnd Bertha Petterssons Hus.
På grund av omfattande renoveringsbehov och låga intäkter från uthyrning av lokalerna
i Bertha Petterssons Hus bestämde sig stiftelsen under år 2014 för att ansöka om
permutation hos Kammarkollegiet. Ansökningen avsåg vid den tidpunkten ändring av
ändamålsbestämmelsen i stiftelseförordnandet så att fastigheten skulle kunna byggas om
från lokaler till bostäder. Därmed skulle intäkterna öka och ekonomin komma i balans.
Kommunfullmäktige förklarade i beslut den 31 mars 2014 att fullmäktige inte hade
någon erinran mot permutationsansökningen.
Stiftelsen fick därefter underhandsbesked från Kammarkollegiet, att kollegiet troligtvis
inte skulle medge en ändring enligt stiftelsens ansökan. Stiftelsen ändrade därför
ansökningen så att den innefattade medgivande till försäljning av Bertha Petterssons
Hus. Syftet med en försäljning var att ersättningen för fastigheten skulle kunna användas
till ekonomiska bidrag för att bevara och vårda i första hand Bertha Petterssons Hus.
Kammarkollegiet har i beslut den 18 augusti 2015 bifallit stiftelsens
permutationsansökan. Beslutet innebär bl.a. att fastigheten Mården 6 får försäljas.
Enligt stiftelseurkunden får stiftelsens fastighet inte säljas utan medgivande av
stadsfullmäktige, numera kommunfullmäktige i Mariestads kommun. Eftersom det inte
är möjligt för stiftelsen att fortsatt ansvara för förvaltningen av Bertha Petterssons Hus
återstår inget annat än att sälja fastigheten.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 174
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2015-09-15, Medgivande till
försäljning av fastigheten Mariestad, Mården 6 (Bertha Petterssons Hus).
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-10-22, Medgivande till
försäljning av Bertha Petterssons Hus
Expedierats till:
Stadsjurist Rolf Sjöström
Stiftelsen Bertha Petterssons Hus

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 175

Dnr 2015/00395

Avgifter för tillsyn och ansökan enligt alkohollagen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta nya avgifter för tillsyn och ansökan om
serveringstillstånd, samt detaljhandel med eller servering av folköl, enligt
alkohollagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna debiteras en gång per år i förskott och
försäljnings-/serveringsställe.
3. Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna för tillsyn och ansökan av
serveringstillstånd, samt detaljhandel med eller servering av folköl ska gälla från
2016-01-01.
Bakgrund

Socialnämnden ansvarar för handläggningen av ärenden gällande serveringstillstånd
och tillsyn enligt alkohollagen. Kommunen ansvarar även för tillsyn av detaljhandel
med eller servering av folköl, enligt 9 kap 2 § alkohollagen
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för prövning av ansökan
om serveringstillstånd, samt detaljhandel vid försäljning med folköl enligt grunder som
beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut en avgift för tillsyn enligt 9
kap av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig
detaljhandel med eller servering av folköl.
Kommunen ska ha kostnadstäckning för tillsynen och självkostnads- och
likställighetsprincipen ska beaktas.
Självkostnadsprincipen
För avgiftsuttag i kommunal verksamhet gäller som huvudregel självkostnadsprincipen
som uttrycks i 8 kap 3 c § kommunallagen. Kommuner och landsting får inte ta ut
högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
de tillhandahåller.
Självkostnadsprincipen innebär att en kommun får ta ut avgifter men inte till sådana
belopp att de tillför kommunen en vinst. Kommunerna har fått en viss handlingsfrihet
när det gäller beräkningen av självkostnaden och det finns lagstöd för avgiften. Vid
beräkningen av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta och
indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. I självkostnaden ingår
också kostnader för exempelvis tolk och andra kostnader som uppstår i samband med
att sökanden ska genomföra ett kunskapsprov enligt alkohollagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 175

Likställighetsprincipen
Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den så kallade
likställighetsprincipen som uttrycks i 2 kap 2 § kommunallagen. Kommuner och
landsting ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något
annat.
Likställighetsprincipen medger inte någon inkomstomfördelande verksamhet, men det
finns inga hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader
mellan olika prestationer.
En översyn av nya avgifter har gjorts och då gällande tillsynsavgifter är från år 2011.
Dessa bör revideras enligt förslaget.
Tillsynsavgifterna gällande serveringstillstånd är som nuvarande tillsynsavgifter
uppdelad i grundavgift som är baserad på öppettider och tillsynsavgift som baseras på
omsättning av alkoholförsäljning. Detta med anledning av att senare öppettider kräver
mer tillsyn.
Tillsynsavgiften för detaljhandel med folköl är en fast avgift på 1 500 kr per år.
Socialnämnden föreslår även att avgifterna debiteras 1 gång per år i förskott och
försäljnings-/serveringsställe. Detta med anledning av att kommunen missar intäkter
då företagen/försäljningsställen går i konkurs, eller upphör.
Socialnämnden beslutade 2015-10-13 att föreslå kommunfullmäktige att:
Anta nya avgifter för tillsyn och ansökan av serveringstillstånd, samt detaljhandel med
eller servering av folköl, enligt alkohollagen.
-

Avgifterna debiteras 1 gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe.

-

Avgifterna för tillsyn och ansökan av serveringstillstånd, samt detaljhandel med
eller servering av folköl ska gälla från 2016-01-01.

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

Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-10-13 § 172, Avgifter för tillsyn och ansökan
av serveringstillstånd samt detaljhandel med eller servering av folköl enligt alkohollagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-30

Sida 16

Kommunfullmäktige
Kf § 175

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2015-09-17,
Avgifter för tillsyn och ansökan av serveringstillstånd samt detaljhandel med eller
servering av folköl enligt alkohollagen.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-10-23, Avgifter för tillsyn och
ansökan om serveringstillstånd samt detaljhandel med eller servering av folköl enligt
alkohollagen.
Expedierats till:
Socialnämnden
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 176

Dnr 2015/00426

Valärende: Entledigande och val av suppleant i VänerEnergi AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Bo Björk (S) från uppdraget att vara suppleant i
styrelsen för VänerEnergi AB.
Valberedningen återkommer med förslag till ny suppleant i VänerEnergi AB efter
Björk.
Bakgrund

Bo Björk (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara suppleant i styrelsen
för VänerEnergi AB.
Expedierats till:
Bo Björk
Lönekontoret
VänerEnergi AB
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 177

Dnr 2015/00429

Valärende: Entledigande och val av ny ledamot i tekniska
nämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Bert Levefelt (M) från uppdraget att vara ledamot i
tekniska nämnden.
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Dan Carlsson (M) till ny
ledamot i tekniska nämnden efter Levefelt.
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Bert Levefelt (M) till ny
ersättare i tekniska nämnden efter Carlsson.
Bakgrund

Bert Levefelt (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
tekniska nämnden.
Expedierats till:
Bert Levefelt
Tekniska nämnden
Lönekontoret
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Dan Carlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 19

Sammanträdesdatum
2015-11-30

Kommunfullmäktige
Kf § 178

Dnr 2015/00441

Valärende: Entledigande från uppdraget att vara ledamot i
kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Ola Bergqvist (S) från uppdraget att vara ledamot i
kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för att få
utsett ny ersättare efter Bergqvist.
Bakgrund

Ola Bergqvist (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
kommunfullmäktige.
Expedierats till:
Länsstyrelsen
Ola Bergqvist
Lönekontoret
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

