Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-28

Sida 0

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen klockan 16.00 – 16.25

Beslutande

Övriga deltagande

Johan Abrahamsson
Rune Skogsberg
Marianne Kjellquist
Henrik Karlsson
Erik Ekblom
Göran Hellström
Janne Jansson
Ida Ekeroth
Sture Pettersson
Nils Farken
Marie Engström
John-Gunnar Nilsson
Björn Fagerlund

(M)
(C)
(S)
(MAP)
(M)
(FP)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(V)
(M)
(M)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare

Stellan Kronberg
Anders Karsson
Lars Arvidsson
Malin Eriksson

(M)
(C)

ersättare
ersättare
kommunchef
sekreterare

Utses att justera

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

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

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

216 - 218

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

Johan Abrahamsson
Justerande

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

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-28

Sida 1

Kommunstyrelsen
Ks § 216

KS 2014/395

Val av ledamöter, ersättare och ordförande i arbetsutskottet
_________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Ledamöter:
1.
2.
3.
4.
5.

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Henrik Karlsson (MAP)
Marianne Kjellquist (S)
Ida Ekeroth (S)

1:e ersättare:

2:e ersättare

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Anette Karlsson (M)
Anders Karlsson (C)
Göran Hellström (FP)
Sture Pettersson (S)
Janne Jansson (S)

Erik Ekblom (M)
Björn Fagerlund (M)
Morgan Forsberg (KD)
Nils Farken (MP)
Björn Nilsson (S)

Vidare beslutar kommunstyrelsen att välja:
1.
2.
3.

Johan Abrahamsson (M) till ordförande i arbetsutskottet
Rune Skogsberg (C) till 1:e vice ordförande i arbetsutskottet
Marianne Kjellquist (S) till 2:e vice ordförande i arbetsutskottet

Behandling på sammanträdet

Partierna i kommunstyrelsen har nominerat förslag till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under särskilda propositioner och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslagen.
______________________________________________________

Expedieras till:
administrative chefen Ola Blomberg
kommunsekreterare Malin Eriksson
kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-28

Sida 2

Kommunstyrelsen
Ks § 217

Politikerutbildning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att majoritetspartierna och oppositionspartierna kontaktar administrativa enheten för att meddela vilken typ av utbildning som efterfrågas samt kommer
överens om tid och plats för utbildning för nya och tidigare förtroendevalda
Om utbildningen genomförs på dagtid är deltagarna berättigade ersättning för förlorad arbetsförtjänst för två timmar.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahmsson (M) yrkar att majoritetspartierna och oppositionspartierna kontaktar
administrativa enheten för att meddela vilken typ av utbildning som efterfrågas samt kommer överens om tid och plats för utbildning för nya och tidigare förtroendevalda
Om utbildningen genomförs på dagtid är deltagarna berättigade ersättning för förlorad arbetsförtjänst för två timmar.
Marianne Kjellquist (S) och Rune Skogsberg (C) tillstyrker förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-28

Sida 3

Kommunstyrelsen
Ks § 218

Nedsläckning av gatubelysning i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att upphäva beslutet i tekniska nämndens
arbetsutskott 2014-10-17 § 252. Tekniska nämnden uppmanas även att föreslå alternativa
besparingsförslag för att uppnå en budget i balans under innevarande år.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att informera verksamhet teknik om
ovanstående beslut.
Bakgrund

Tekniska nämnden ansvarar för gatubelysningen i kommunen. Kostnaden för drift och underhåll av gatubelysningen är totalt ca 3 mkr. Nämnden beslutade 2014-10-17 att släcka ner
del av gatubelysningen utanför centrum som en åtgärd för att minska budgetöverskridandet
2014.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2014-10-17 att släcka gatubelysningen så att
endast var tredje armatur, utanför centrum i Mariestads tätort, tänds vid mörkrets inbrott
och lyser fram tills dagsljuset kommer.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade vidare att belysningen släcks ner helt på Marieforsleden mellan Krontorpsrondellen och Sandbäcksrondellen samt på gång- och cykelvägarna längs Gummerstadsvägen respektive till Snapen.
Nedsläckningen görs från och med 2014-10-27 och ska utvärderas under våren 2015. Synpunkter ska redovisas löpande till nämnden.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-10-28

Anslagsdatum

2014-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-11-20

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

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

