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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28

Tid och plats

Måndag den 28 april 2014 kl. 18.00 – 20.00, stadshuset,
kommunfullmäktiges sessionssal.

Ledamöter
Roland Karlsson (C), ordförande
Berit Frändås (S), vice ordförande
Anders Andersson (C)
Birgit Andersson (FP)
Ing-Marie Andersson (C)
Liselotte Andersson (C)
Ingemar Basth (MP)
Ulla Sundhage (V) tjg för Marie-Louise Bengtsson (V)
Cristina Bernevång (KD) §§ 37-46, 48-55
Ingegerd Borg-Saviharju (MP)
Christoffer Brolin (C) kl 18.50-20.00, §§ 45-55
Lotta Bäckström (M)
Mikael Carlsson (C)
Inger Broberg (C) tjg för Jan-Åke Claesson (C)
Leif Dahl (S)
Peder Danesved (FP) §§ 37-45, 47-55
Börje Eckerlid (C) §§ 37-47, 49-55
Aira Eriksson (S)
Jan Forsman (S)
Arne Fransson (MP)
Eva Grönbäck (M)
Per Gustafsson (S)
Richard Hallifax (M)
Lars Holmin (M) §§ 37-46, 48-55

Gulli Håkanson (FP) §§ 37-45, 47-55
Göran Isaksson (S)
Per Johansson (M)
Mattias Josefsson (S) §§ 37-46, 48-55
Margareta Juliusson (M)
Birgitta Molander (M)
Tommy Mårtensson (S)
Jan Brobjer (S) tjg för Matthias Nordgren
(S)
Allan Olsson (KD)
Celso Silva Goncalves (S)
Sten Selin (FP)
Inga-Kersti Skarland (S)
Ann Stockzelius (C)
Catharina Ståhl-Lind (S)
Jan-Olof Sundh (V)
Jan-Åke Svenningsson (C)
Björn Thelfer (M)
Barbro Westermark (-)
Ingela Widell (KD)
Kristina Wilhelmsson (M)
Roger Wilhelmsson (M)
Göte Öberg (M)
(SD)
(SD)
(SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2014-04-28
Datum då anslaget sätts upp 2014-05-06
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

Datum då anslaget tas ner ………………………..

sid

Ersättare
Kenneth Johansson (M) tjg § 47
Martin Berg (M)
Rolf Sjölin (C)tjg §§ 37-44, 48
Ingvar Kärrsmyr (KD) tjg § 47
Bengt Klasson (S) tjg § 47

45

Karl-Olof Tiberg (S)
Arne Sjögren (V)
Ingvor Carlander (MP)
Mikael Odhage (MP)

Övriga närvarande:
Mats Jönsson, kommunens revisorer, ordförande
Anita Dalengren, kommunsekreterare
Justerare

Catharina Ståhl-Lind och Jan Forsman med Per Johansson som ersättare.

Tid och plats
för justering

Klockan 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset den 2014-05-05.

Underskrifter
Sekreterare

Anita Dalengren

Ordförande

Roland Karlsson

Justerare

Catharina Ståhl-Lind

Jan Forsman

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28
§ 37
Information

Kommunstyrelsens ordförande Lars Holmin (M) informerar om några aktuella frågor och
kommande ärenden.
I anslutning till detta redovisas också att kommunfullmäktiges presidie beslutat ställa in kommunfullmäktiges sammanträde i maj eftersom så få ärenden från kommunstyrelsen är klara för
behandling i fullmäktige.

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28
§ 38
Motion – om ökad byggnation
Dnr 2014.0210

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Celso Silva Gonçalves (S) att kommunstyrelsen får i
uppdrag att bjuda in byggföretag i syfte att göra gemensamma utfästelser och åtagande för ökad
byggnation i Ulricehamn.
Beslutsunderlag

Motion från Celso Silva Gonçalves (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen

sid

48

Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28
§ 39
Motion – om fler feriejobb
Dnr 2014.0224

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Josefsson (S) att Näringsliv Ulricehamn AB
(NUAB) ges i uppdrag att försöka arbeta fram en överenskommelse med näringslivet om att i ett
första steg garantera alla ungdomar i minst två årskullar feriejobb.
Beslutsunderlag

Motion från Mattias Josefsson (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28
§ 40
Motion – feriearbeten vid flera tillfällen under året
Dnr 2014.0227

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Åke Svenningsson (C) och Inger Broberg (C) att
möjligheten öppnas för feriearbeten för kommunens ungdomar under övriga skollov.
Beslutsunderlag

Motion från Jan-Åke Svenningsson (C) och Inger Broberg (C)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28
§ 41
Motion – solkartor
Dnr 2014.0228

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att Ulricehamns kommun tar
fram så kallade solkartor för Ulricehamns stad och för de större tätorterna Gällstad, Hökerum,
Marbäck, Vegby, Timmele, Dalum, Blidsberg och Trädet.
Beslutsunderlag

Motion 2014-04-25 från Arne Fransson (MP)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28
§ 42
Medborgarförslag – om återinrättande av kommunalt pensionärsråd
Dnr 2014.0229

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sten Claesson och Kenth-Åke Larsson att
Ulricehamns kommun återinrättar ett kommunalt pensionärsråd.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-04-25 från Sten Claesson och Kenth-Åke Larsson

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande för att därefter besvaras av
kommunfullmäktige.
Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Sten Claesson
Kenth-Åke Larsson
kansliet

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28
§ 43
Måldokument – framtidens vuxenutbildning
Dnr 2013.0172
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29, § 74, att ge beredningen för lärande uppdrag att ta
fram ett måldokument för kommunens vuxenutbildning inkl svenska för invandrare.
Från beredningen för lärande föreligger förslag 2014-04-03 till måldokument enligt uppdraget.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-04-03 från beredningen för lärande.
Kommunfullmäktiges beslut

Beredningens förslag till måldokument för kommunens vuxenutbildning överlämnas till
kommunstyrelsen för yttrande.

Beslutet lämnas till

beredningen för lärande
kommunstyrelsen

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28
§ 44

Revisionsberättelse 2013
Dnr 2014.0208
Sammanfattning

Kommunens revisorer överlämnar till kommunfullmäktige revisionsberättelse för 2013. Till
revisionsberättelsen har fogats lekmannarevisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelserna för de kommunala bolagen och de sakkunnigas rapporter under året.
Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2013 från kommunens revisorer
Protokollsanteckning

Revisionens ordförande redogör för revisionsberättelsen.
Det antecknas till protokollet att ledamöter i kommunfullmäktige inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet i respektive nämnd eller fullmäktigeberedning som man är verksam i.
Kommunfullmäktiges beslut

Med hänvisning till att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrkt ansvarsfrihet, lämnar
kommunfullmäktige kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder, fullmäktigeberedningar och
enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning och räkenskaper.

Beslutet lämnas till

chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
chef intern service
kommunchef
ekonomichef
kommunens revisorer

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28

§ 45

Årsredovisning 2013 Ulricehamns kommun
Dnr 2014.0204
Sammanfattning

Ekonomichefen överlämnar i skrivelse 2014-03-25 årsredovisning för Ulricehamns kommun 2013.
I årsredovisningen ingår personalekonomisk redovisning och som bilagor till
koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag.
Det ekonomiska resultatet för 2013 uppgår till +58,2 mkr. Resultatet påverkas dock positivt med
nästan 19 mkr av en stor jämförelsestörande post – återbetalning från AFA avseende inbetalda
försäkringspremier för åren 2005-2006. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till
39,3 mkr, vilket är något högre än året innan.
Investeringarna under 2013 uppgick till 64,9 mkr.
Ulricehamns kommuns ekonomiska resultat 2013 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i
balans är uppfyllt.
Ekonomichefen föreslår att av 2013 års ekonomiska resultat, avsätts 6,0 mkr till kommunens
resultatutjämningsreserv (RUR). Efter årets avsättning skulle resultatutjämningsreserven då uppgå
till 51,4 mkr.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-03-25 från ekonomichefen
Beslut i kommunstyrelsen 2014-04-07, § 86
Kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisningen 2013 godkänns.
Av 2013 års ekonomiska resultat avsätts 6,0 mkr till kommunens resultatutjämningsreserv.
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna.
Beslutet lämnas till

kommunens revisorer
ekonomichef
verksamhetschef konsult och support

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28

§ 46

Årsredovisning Sjuhärads samordningsförbund 2013
Dnr 2014.0078
Sammanfattning

Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund har fastställt årsredovisning 2013 för
förbundet.
Beslutsunderlag

Årsredovisning från Sjuhärads samordningsförbund.
Beslut i kommunstyrelsen 2014-04-07, § 87
Protokollsanteckning

I handläggningen av ärendet deltar inte Gulli Håkanson (FP) och Peder Danesved (FP) på grund
av jäv.

Kommunfullmäktiges beslut

Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.
Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till

Sjuhärads samordningsförbund

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28

§ 47
Årsredovisning 2013 Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund
Dnr 2014.0182
Sammanfattning

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har 2014-02-06 beslutat fastställa årsredovisning
2013 för förbundet och att översända densamma tillsammans med revisionsberättelsen till
medlemskommunerna för antagande.
Beslutsunderlag

Årsredovisning från Sjuhärads kommunalförbund
Beslut i kommunstyrelsen 2014-04-07, § 88
Protokollsanteckning

I handläggningen av ärendet deltar inte Lars Holmin (M), Mattias Josefsson (S) och Cristina
Bernevång (KD) på grund av jäv.

Kommunfullmäktiges beslut

Ledamöterna i Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.
Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28

§ 48
Årsredovisning 2013 SÄRF
Dnr 2014.0181
Sammanfattning

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2014-03-21, § 16, beslutat
fastställa årsredovisning för 2012. Tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas den till
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för
direktionen.
Beslutsunderlag

Beslut 2014-03-21, § 16, från direktionen för SÄRF
Beslut i kommunstyrelsen 2014-04-07, § 89
Protokollsanteckning

I handläggningen av ärendet deltar inte Börje Eckerlid (C) på grund av jäv.

Kommunfullmäktiges beslut

Ledamöterna i direktionen för SÄRF beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.
Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28

§ 49
Rapport – ej verkställda beslut Sol och LSS
Dnr 2012.0369
Sammanfattning

Ej verkställda beslut enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade) ska rapporteras till kommunens socialnämnd eller motsvarande och till
kommunens revisorer. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige som information.
Från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreligger skrivelse 2014-02-21 med rapport
avseende fjärde kvartalet 2013.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-02-21 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Beslut i kommunstyrelsen 2014-03-24, § 68
Kommunfullmäktiges beslut

Det noteras att kommunstyrelsen i ett särskilt beslut gett förvaltningen uppdraget att utifrån en
handlingsplan, redovisa konkreta åtgärder för hur boendefrågan inom funktionsnedsättning ska
säkerställas. Denna redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast i oktober.
Rapporter för fjärde kvartalet 2013 lämnas till kommunens revisorer. Redovisningen läggs därefter
till handlingarna.

Beslutet lämnas till

välfärd/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28

§ 50
Taxa – tomter för flerbostadshus, par- och radhus
Dnr 2014.0010

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-07, § 8, att återremittera ett förslag till taxa för
flerbostadshus, par- och radhus för att ärendet ur ett helhetsperspektiv ska visa vilka taxor som
gäller inom olika geografiska områden inom tätorten och vilka motiv som har legat till grund för
ställningstagandet. Ärendet ska övergripande redogöra för de ekonomiska konsekvenserna.
T f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad redovisar i skrivelse 2014-03-07 att en översyn
gjorts av kommunens taxa för flerbostadshus, par- och radhus. I skrivelsen föreslås att taxan för
flerbostadshus, par- och radhus fastställs till 250-350 kr/m² BTA eller blir oförändrad enligt
gällande taxa, vilket innebär 510-700 kr/ m² BTA, eller att taxan fastställs i enlighet med
självkostnadsberäkningar.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-07, § 8
Skrivelse 2014-03-07 från t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Beslut i kommunstyrelsen 2014-04-07, § 90
Protokollsanteckning

Kristina Wilhelmsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

För att stimulera nybyggnation i Ulricehamns kommun, fastställs taxan för flerbostadshus, par- och
radhus till 250 – 350 kr/kvm BTA(inkl gatukostnadsersättning). Taxan gäller från och med
2014-05-01.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28

Tid och plats

Måndag den 28 april 2014 kl. 18.00 – 20.00, stadshuset,
kommunfullmäktiges sessionssal.

Ledamöter
Roland Karlsson (C), ordförande
Berit Frändås (S), vice ordförande
Anders Andersson (C)
Birgit Andersson (FP)
Ing-Marie Andersson (C)
Liselotte Andersson (C)
Ingemar Basth (MP)
Ulla Sundhage (V) tjg för Marie-Louise Bengtsson (V)
Cristina Bernevång (KD) §§ 37-46, 48-55
Ingegerd Borg-Saviharju (MP)
Christoffer Brolin (C) kl 18.50-20.00, §§ 45-55
Lotta Bäckström (M)
Mikael Carlsson (C)
Inger Broberg (C) tjg för Jan-Åke Claesson (C)
Leif Dahl (S)
Peder Danesved (FP) §§ 37-45, 47-55
Börje Eckerlid (C) §§ 37-47, 49-55
Aira Eriksson (S)
Jan Forsman (S)
Arne Fransson (MP)
Eva Grönbäck (M)
Per Gustafsson (S)
Richard Hallifax (M)
Lars Holmin (M) §§ 37-46, 48-55

Gulli Håkanson (FP) §§ 37-45, 47-55
Göran Isaksson (S)
Per Johansson (M)
Mattias Josefsson (S) §§ 37-46, 48-55
Margareta Juliusson (M)
Birgitta Molander (M)
Tommy Mårtensson (S)
Jan Brobjer (V) tjg för Matthias Nordgren
(S)
Allan Olsson (KD)
Celso Silva Goncalves (S)
Sten Selin (FP)
Inga-Kersti Skarland (S)
Ann Stockzelius (C)
Catharina Ståhl-Lind (S)
Jan-Olof Sundh (V)
Jan-Åke Svenningsson (C)
Björn Thelfer (M)
Barbro Westermark (-)
Ingela Widell (KD)
Kristina Wilhelmsson (M)
Roger Wilhelmsson (M)
Göte Öberg (M)
(SD)
(SD)
(SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2014-04-28, § 50
Datum då anslaget sätts upp 2014-04-29
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

Datum då anslaget tas ner ………………………..

sid

Ersättare
Kenneth Johansson (M) tjg § 47
Martin Berg (M)
Rolf Sjölin (C)tjg §§ 37-44, 48
Ingvar Kärrsmyr (KD) tjg § 47
Bengt Klasson (S) tjg § 47
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Karl-Olof Tiberg (S)
Arne Sjögren (V)
Ingvor Carlander (MP)
Mikael Odhage (MP)

Övriga närvarande:
Mats Jönsson, kommunens revisorer, ordförande
Anita Dalengren, kommunsekreterare
Justerare

Catharina Ståhl-Lind och Jan Forsman med Per Johansson som ersättare.

Tid och plats
för justering

Omedelbar justering, § 50.

Underskrifter
Sekreterare

Anita Dalengren

Ordförande

Roland Karlsson

Justerare

Catharina Ståhl-Lind

Jan Forsman.

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28

§ 51

Taxa – villatomter Övre Villastaden och Stadsskogen
Dnr 2014.0010
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-07, § 8, att återremittera ett förslag till taxa samt villatomter
på Stadsskogen och Övre Villastaden, Ulricehamn, för att ärendet ur ett helhetsperspektiv ska visa
vilka taxor som gäller inom olika geografiska områden inom tätorten och vilka motiv som har legat
till grund för ställningstagandet. Ärendet ska övergripande redogöra för de ekonomiska
konsekvenserna.
T f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad redovisar i skrivelse 2014-03-07 att en översyn
gjorts. I skrivelsen föreslås att taxan för villatomter fastställs till 80kr/m² för Övre Villastaden och
180kr/m² för Stadsskogen inkl. gatukostnadsersättning, i enlighet med värdeutlåtande eller till
180kr/m² för Övre Villastaden och 190kr/m² för Stadsskogen inkl. gatukostnadsersättning, i
enlighet med självkostnadsberäkningar.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-07, § 8
Skrivelse 2014-03-07 från t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Beslut i kommunstyrelsen 2014-04-07, § 91
Kommunfullmäktiges beslut

Taxa för villatomter fastställs till 80 kr/kvm för Övre Villastaden och 180 kr/kvm för Stadsskogen
(inkl gatukostnadsersättning) i enlighet med värdeutlåtande. Taxan gäller från och med 2014-05-01.

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28

§ 52

Svar på motion - skolplacering i Marbäck
Dnr 2013.0098
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25, § 174, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
intresset för skolplacering i Marbäck bland de elever som tillhör Ulrikaskolans och Bogesundsskolans upptagningsområde. I avvaktan på resultatet av den utredningen, avslogs två av förslagen i
den motion som initierat ärendet.
Verksamhetschef skolområde syd redovisar i skrivelse 2014-02-21 den intresseförfrågan som gjorts
till samtliga vårdnadshavare med barn tillhörande de båda skolupptagningsområdena och där
barnen under läsåret 2014/2015 kommer att gå i förskoleklass eller årskurs 1-6. I skrivelsen
föreslås att redovisningen läggs till handlingarna. Två svar har inkommit och inget av dessa visade
på något intresse för en placering i Marbäcks skola nästkommande läsår. Det är det förvaltningens
bedömning att det i nuläget inte finns ett tillräckligt underlag för att utifrån en frivillighet hos
berörda vårdnadshavare, gå vidare i ärendet.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-02-21 från verksamhetschef skolområde syd
Beslut i kommunstyrelsen 2014-03-24, § 69
Protokollsanteckning

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Förvaltningens utredning om intresset för skolplacering i Marbäck, visar att det inte finns
tillräckligt underlag för att utifrån en frivillighet hos berörda vårdnadshavare, gå vidare i ärendet.
Redovisningen läggs till handlingarna. Härigenom avslås även denna del av motionen om Marbäcks
skola.

Beslutet lämnas till

lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef skolområde syd

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28

§ 53

Svar på medborgarförslag om skolskjuts från Ulricehamn till
Marbäcks skola
Dnr 2013.0161
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2013-03-25, § 32, beslutat att till kommunstyrelsen för
yttrande överlämna ett medborgarförslag från Katarina Gustafsson om skolskjuts
från Ulricehamn till Marbäcks skola. Medborgarförslaget ska därefter besvaras av
kommunfullmäktige.
Verksamhetschef skolområde syd föreslår i skrivelse 2014-03-04 att medborgarförslaget är
besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-03-21 från Katarina Gustafsson
Skrivelse 2014-03-04 från verksamhetschef skolområde syd
Beslut i kommunstyrelsen 2014-03-24, § 70
Kommunfullmäktiges beslut

Förvaltningens utredning om intresset för skolplacering i Marbäck, visar att det inte finns
tillräckligt underlag för att utifrån en frivillighet hos berörda vårdnadshavare, gå vidare i ärendet.
Mot bakgrund av detta avslås medborgarförslaget.

Beslutet lämnas till

Katarina Gustafsson
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef skolområde syd

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28
§ 54

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 2014.0025

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31, § 36, att befria Kajsa Nilsson (C) från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att länsstyrelsen
2014-04-02 beslutat att till ny ersättare i kommunfullmäktige utse Emil Boman (C), Kättebo 106,
523 60 Gällstad.
Beslutsunderlag

Protokoll 2014-04-02 från länsstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.
Beslutet lämnas till

Emil Boman
löneassistent
kansliet (3)

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-04-28
§ 55

Avsägelse – uppdrag ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 2014.0170

Sammanfattning

Kerstin Berggren (S) avsäger sig i skrivelse uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Skrivelse från Kerstin Berggren (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Kerstin Berggren (S) befrias från uppdraget.

Beslutet lämnas till

länsstyrelsen
Kerstin Berggren
löneassistent
kansliet (3)

