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Protokoll för kommunfullmäktige
Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Plats:

2014-11-26 kl. 18.00-21.18
Datum och tid: Sammanträdet ajournerades 18.17-18.29, 19.06-19.30, 20.28-20.39,
21.08-21.13
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2014-12-01 kl. 13.00
65-78

Paragrafer:

Sekreterare:
Jacob Sandqvist
Ordförande:
Marie Öberg
Justerare:
Mikael Ybert

Eva Sidekrans

ANSLAG / BEVIS
Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens officiella anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset.
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2014-11-26

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-11-26

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Marie Larsson (S)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Kurt Törnblom (SD)
Torbjörn Löfgren (KV)
Kenneth Holmström (M)
Lars Skytt (S)
Magnus Grönberg (S)
Sandra Andersson (SD)
Anett Aulin (S)
Annemon Piper (KV)
Christian Lundström (M)
Mikael Ybert (S)
Kristina Othén (V)
Clarrie Leim (C)
Hans Wennberg (MP)
Katrin Jakobsson (S)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Björn Karlsson (S)
Bo Janzon (M)
Rose-Marie Westerholm (S)
Roger Wilund (S)
Rolf Sundström (SD)
Marie Öberg (S)
Mona Hansson (KV)
Eva Sidekrans (M)
Kjell Grönberg (S)
Ulf Öman (V)
Agneta Lundgren (C)
Pernilla Friman (S)
Inga Engman (SD)

Paragrafer

65-66, 68-78

Marie Larsson (S)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Kurt Törnblom (SD)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Eva Eriksson (KV)
Sigrid Bergström (V)

Paragrafer
67

Ordinarie ledamot
Håkan Forssell (KV)
Kristina Othén (V)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Sven-Olof Melin (S)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Jan-Åke Olsson (S)
SusAnne Mastonstråle (M)
Roger Petrini (M)
Sigrid Bergström (V)
Kristina Freerks (C)
Birgitta Thunholm
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jakobsson
Jacob Sandqvist

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 65

Sida
4

Valärenden
Inga Sandberg har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige. Ny
ersättare är Birgitta Thunholm.

Kf § 66

Anmälan av medborgarförslag, motioner och
interpellationer
Inga medborgarförslag, motioner eller interpellationer anmäls.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida
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Val av nämndemän

Diarienr
Beslut
Kommunfullmäktige väljer till nämndemän i Uppsala Tingsrätt för år 2015:
• Mikael Othén
• Bo Olsson
• Gunvor Lugnfors
• Christer Lindeberg
• Birgitta Thunholm
Anmärkning

Kristina Othén (V) anmäler sig som jävig och ersätts av Sigrid Bergström
(V).
Sammanträdet ajournerades 18.17 och återupptogs 18.29.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska för år 2015 utse fem nämndemän till Uppsala.
Valberedningen har tagit fram ett förslag på fem personer.
Förslag till beslut på sammanträdet

Valberedningen föreslår
Mikael Othén, Bo Olsson, Gunvor Lugnfors, Christer Lindeberg och
Birgitta Thunholm.
Kurt Törnblom (SD) föreslår
Mikael Othén, Bo Olsson, Gunvor Lugnfors, Christer Lindeberg och MajBritt Jakobsson
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige har
beslutat enligt valberedningens förslag.
Beslutet lämnas till

•

Uppsala Tingsrätt

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Diarienr
KS 2014/61.024 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
• Att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension till nyvalda
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga
• Att för dem som nu tillhör PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/
reglementen fortsätter tidigare pensionsreglementen att gälla framgent
Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013
antagit förslag till bestämmelser för omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som
nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare.
Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma
förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna omfattar i korthet:
•

•

Omställningsstöd i form av aktiva omställningsinsatser t ex
rådgivningsinsatser eller kompletterande utbildning, ekonomiskt
omställningsstöd i högst 3 år samt förlängt ekonomiskt omställningsstöd
för förtroendevald med minst åtta års sammanhängande uppdragstid på
minst 40 procent av heltid.
Pensionsförmåner i form av avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension,
efterlevandeskydd samt familjeskydd.

Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ” Bestämmelser avseende omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL) SKL-cirkulär 13:75” 2014-10-08 / BritaLena Cederqvist
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) SKL Cirkulär 13:75 , Avdelningen för
arbetsgivarpolitik, Maria Dahlberg och Pia Svensson

Beslutet lämnas till

•

Brita-Lena Cederqvist

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-11-26

Kf § 69

Sida
7

Omorganisation av personal- och
bemanningsavdelningen

Diarienr
KS 2014/70.022 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
• Personalsekreterare och bemanningsavdelning flyttas från utbildningoch omsorgsnämnden till kommunstyrelsen.
• Omorganisationen gäller från och med den 1 januari 2015
Sammanfattning av ärendet

Utifrån den översyn av nämndsorganisation som gjordes under 2014 så
framkom det att personalavdelningen som idag är uppdelad skulle gynnas av
att hållas samman som en avdelning. Idag har vi en personalavdelning med
en personalchef och en personalsekreterare på kommunstyrelsen samt att vi
har en personalsekreterare/bemanningschef och 3 medarbetare på
bemanningsenheten under utbildning- och omsorgsnämnden.
Förvaltningschef och kommunchef har mandat att omorganisera inom sin
förvaltning men då detta berör två förvaltningar så behöver ärendet lyftas
för ett politiskt beslut där budgetram behöver justeras.
Riskanalys och samverkan med arbetstagarorganisationer är genomförda.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ”Omorganisation av personal- och
bemanningsavdelningen” 2014-09-10 / Anna-Karin Jakobsson
Rapport från PwC ”Organisationsutvärdering Älvkarleby kommun”,
mars 2014/ Magnus Höijer och Hans Gåsste.

Beslutet lämnas till

•
•

Anna-Karin Jakobsson
Utbildnings- och omsorgsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 70
Diarienr
118/13.041

Sida
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Taxor och avgifter för 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till taxor och avgifter.
Sammanfattning av ärendet

Taxor och avgifter ska varje år fastställas av fullmäktige.
Beslutsunderlag

•

•
•

Tjänsteskrivelse ”Taxor för samhällsbyggnadsnämnden för 2015” 201409-10, med bilagor / Christina Bejerfjord.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut Sbn § 609, 2014-10-06
Tjänsteskrivelse ”Taxor och avgifter för utbildnings- och
omsorgsnämnden” 2014-10-13 / Mona Henriksson

Beslutet lämnas till

•
•
•
•

Nämnderna
Veikko Niemi
Kommunala författningar
Intranätet

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Taxor för Gästrike Räddningstjänst

Diarienr
KS 2013/118.041 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa ”Taxor och avgifter 2015” för
Gästrike Räddningstjänstförbund enligt bifogad bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner som medverkar i
kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst ska fatta beslut om taxor för
tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, tillsyn respektive tillstånd enligt
lagen om brandfarlig och explosiv vara.
Då nuvarande taxor är beslutade av direktionen i Gästrike
Räddningstjänstförbund så måste dessa taxor fortsättningsvis beslutas i
respektive kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

•

Missiv ” Förslag till ’Taxor och avgifter 2015’ avseende
myndighetsutövning för Gästrike Räddningstjänstförbund”, 2014-10-27
/ Nestor Walberg

Beslutet lämnas till

•

Gästrike Räddningstjänstförbund

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Älvkarleby Vattens verksamhetsplan 2015-2018 med
investeringsutblick 2021

Diarienr
KS 2014/44.041 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta investeringsplanen för 2015-2018 för
Älvkarleby Vatten AB.
Reservationer och särskilda uttalanden

Torbjörn Löfgren (KV), Annemon Piper (KV), Mona Hansson (KV) och
Eva Eriksson (KV) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby Vatten AB har lämnat underlag för preliminär verksamhetsplan
för 2015-2018. Investeringsplanen 2015-2017 hamnar på 18-19 miljoner
kronor (mnkr) per år. Tidigare år har investeringsnivån vanligtvis legat på 510 mnkr. Eftersom kommunen finansierar bolagets nettoinvesteringar
(investeringar minus avskrivningar), behöver fullmäktige ta ställning till
investeringsplanen. Den höga investeringsnivån enligt planen kan även
komma att påverka VA-taxorna.
Beslutsunderlag

•
•

Älvkarleby Vatten styrelsebeslut § 54 2014-09-17, Övergripande
verksamhetsplan 2015-2018 Gästrike Vatten AB med dotterbolag
Övergripande verksamhetsplan 2015-2018 Gästrike Vatten AB med
dotterbolag, 2014-09-03

Förslag till beslut på sammanträdet

Maj-Britt Jakobsson (SD) och Bo Janzon (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, att anta investeringsplanen.
Torbjörn Löfgren (KV), Annemon Piper (KV), Mona Hansson (KV) och
Eva Eriksson (KV) yrkar återremiss med inväntande av svar på den
pågående utredningen gällande genomlysningen av de fem år Älvkarleby
kommuns vattenkollektiv varit med i Gästrike Vatten.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet idag, och
finner att fullmäktige har beslutat att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige beslutar enligt Jakobssons och
Janzons förslag, och finner att fullmäktige så beslutar.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet lämnas till

•
•

Veikko Niemi
Älvkarleby Vatten AB

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Ny taxekonstruktion för brukningstaxa

Diarienr
KS 2014/76.346 Beslut

Kommunstyrelsens föreslår fullmäktige att anta den föreslagna
taxekonstruktionen för VA-taxan, att gälla från 1 januari 2016.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby Vatten AB har lämnat förslag till ny taxekonstruktion för
brukningsavgiften. Syftet med den nya taxekonstruktionen är att höja den
fasta delen av taxan samt att ersätta den nuvarande lägenhetsavgiften med
andra parametrar.
Beslutsunderlag

•
•
•

Älvkarleby Vatten AB styrelses beslut § 63, 2014-10-01
Missiv ”Förslag till beslut av ny taxekonstruktion för brukningstaxa”
2014-09-24 / Mats Rostö
Rapport ”Översyn av brukningsavgifter för Älvkarleby Vatten” 201410-01 / Tyrens AB

Förslag till beslut på sammanträdet

Bo Janzon yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut
Beslutet lämnas till

•

Älvkarleby Vatten AB

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Justering av VA-taxans brukningsavgift

Diarienr
KS 2014/72.346 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
• Att höja VA-taxans brukningsavgift från 24,50 kr/m3 till 25 kr/m3 från 1
januari 2015.
• Att höja VA-taxans fasta avgiften från 1873 kr/år till 1900 kr/år från 1
januari 2015.
• Att höja VA-taxans lägenhetsavgift från 1532 k/år till 1576 kr/år från 1
januari 2015.
Reservationer och särskilda uttalanden

Torbjörn Löfgren (KV), Annemon Piper (KV), Mona Hansson (KV), Eva
Eriksson (KV), Kurt Törnblom (SD), Sandra Andersson (SD), Maj-Britt
Jakobsson (SD), Rolf Sundström (SD) och Inga Engman (SD) reserverar sig
mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby Vatten AB har lämnat förslag till ny VA-taxa. För VAverksamheten gäller självkostnadsprincipen. För att verksamheten ska ha
fullkostnadstäckning enligt budget 2015 med plan 2016-2018 så föreslås
därför en höjning från och med 1 januari 2015.
Beslutsunderlag

•
•

Älvkarleby Vatten styrelses beslut § 53 ”Förslag till justering av VAtaxans brukningsavgift från 1 januari 2015”, 2014-09-17.
Övergripande verksamhetsplan 2015-2018 Gästrike Vatten AB med
dotterbolag, 2014-09-03

Förslag till beslut på sammanträdet

Bo Janzon (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Torbjörn Löfgren (KV) och Kurt Törnblom (SD) yrkar på oförändrad
brukningsavgift för VA-taxan.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Janzons yrkande mot Löfgrens och Törnbloms yrkande
och finner att fullmäktige har beslutat enligt Janzons yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till att bifalla kommunstyrelsens förslag i enlighet med Janzons

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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yrkande.
NEJ-röst till att lämna vattentaxan oförändrad i enlighet med Löfgrens och
Törnbloms yrkande.
Omröstningsresultat

Med 22 JA-röster och 9 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till

•

Älvkarleby Vatten AB

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Ändrad bolagsordning för Gästrike Vatten

Diarienr
KS 2014/89.107 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna bolagsordningen för Gästrike
Vatten AB.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av förändringar i kommunallagen har förändringar införts i
bolagsordningarna i kommunkoncernens bolag.
Från och med 2013-01-01 gäller delvis ny lagstiftning vad avser
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över hel- och delägda bolag. Enligt
Kommunallagens 6 kapitel § 1a och b ska kommunstyrelsen i årliga beslut
för varje hel- och delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunstyrelsen ska också vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
de krav som anges i Kommunallagens 3 kapitel 17 och 18 §§ är uppfyllda i
hel- och delägda bolag. Dessa krav omfattar att kommunfullmäktige i
helägda bolag ska:
1. Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i
bolagsordningen,
3. Utse samtliga styrelseledamöter, och
4. Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
I delägda bolag ska fullmäktige se till att det delägda bolaget omfattas av
ovanstående krav i en omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.
Beslutet lämnas till

•

Gästrike Vatten AB

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Ändrad bolagsordning för Älvkarleby Vatten

Diarienr
KS 2014/89.107 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna bolagsordningen för Älvkarleby
Vatten AB.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av förändringar i kommunallagen har förändringar införts i
bolagsordningarna i kommunkoncernens bolag.
Från och med 2013-01-01 gäller delvis ny lagstiftning vad avser
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över hel- och delägda bolag. Enligt
Kommunallagens 6 kapitel § 1a och b ska kommunstyrelsen i årliga beslut
för varje hel- och delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunstyrelsen ska också vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
de krav som anges i Kommunallagens 3 kapitel 17 och 18 §§ är uppfyllda i
hel- och delägda bolag. Dessa krav omfattar att kommunfullmäktige i
helägda bolag ska:
1. Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i
bolagsordningen,
3. Utse samtliga styrelseledamöter, och
4. Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
I delägda bolag ska fullmäktige se till att det delägda bolaget omfattas av
ovanstående krav i en omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.
Beslutet lämnas till

•

Älvkarleby Vatten AB

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Mål och budget 2015

Diarienr
KS 2013/118.041 Beslut

1. Att skattesatsen 2015 fastställs till 22,69 kronor/skattekrona.
2. Att anta ”Älvkarleby, möjligheternas kommun. Mål och budget 2015
med plan för 2016 och 2017” Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet.
– Resultat- ,balans-, kassaflödes- och investeringsbudget fastställs
enligt mål- och budgetdokumentet ovan.
Anmärkning

Sammanträdet ajournerades kl. 20.28 och återupptogs 20.39
Reservationer och särskilda uttalanden

Kenneth Holmström (M), Christian Lundström (M), Bo Janzon (M), Eva
Sidekrans (M), Clarrie Leim (C), Agneta Lundgren (C), Kurt Törnblom
(SD), Sandra Andersson (SD), Maj-Britt Jakobsson (SD), Rolf Sundström
(SD) och Inga Engman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Nya
Moderaternas och Centerpartiets budgetförslag.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagens 8 kap. 4-5 §§ ska kommuner upprätta en budget för
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten skall också innehålla en plan för
ekonomin för en period av tre år.
Beslutsunderlag

•
•

”Älvkarleby, möjligheternas kommun. Mål och budget 2015 med plan
för 2016 och 2017” Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
”Älvkarlebyalliansens förslag till Budget 2015 med ekonomisk plan för
2016-2017” Nya Moderaterna och Centerpartiet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S), Anett Aulin (S), Kristina Othén (V), Hans Wennberg
(MP) och Mona Hansson (KV) föreslår
• Bifall till ”Älvkarleby, möjligheternas kommun. Mål och budget 2015
med plan för 2016 och 2017” Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet.
• Att skattesatesen fastställs till 22,69 kronor/skattekrona.
Kenneth Holmström (M) och Clarrie Leim (C) föreslår
• Bifall till ”Älvkarlebyalliansens förslag till Budget 2015 med ekonomisk
plan för 2016-2017” Nya Moderaterna och Centerpartiet.
• Att skattesatsen fastställs till 22,19 kronor/skattekrona (oförändrad
utdebitering).

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige har beslutat att bifalla Larsson med fleras förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till Larsson med fleras förslag
NEJ-röst till Holmström med fleras förslag
Omröstningsresultat

Med 20 JA-röster och 11 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat att
bifalla Larsson med fleras förslag.
Beslutet lämnas till

•
•
•

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnde
Utbildnings- och omsorgsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-11-26

Kf § 78

Sida
19

Svar på motion om upphörande av befattningen som
oppositionsråd

Diarienr
KS 2014/81.104 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i sin helhet.
Reservationer och särskilda uttalanden

Kenneth Holmström (M), Christian Lundström (M), Bo Janzon (M), Eva
Sidekrans (M), Clarrie Leim (C), Agneta Lundgren (C) reserverar sig mot
beslutet.
Anmärkning

Sammanträdet ajournerades kl. 21.08 och återupptogs 21.13.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens Väl har inlämnat en motion med beslutsförslagen
• Att befattningen som oppositionsråd upphör
• Att de ekonomiska nettoeffekterna utreds
Motiveringen till förslagen gör gällande att befattningen inte har uppfyllt de
uppgifter som var tilltänkta vid befattningens införande.
Beslutsunderlag

•

Motion från Kommunens Väl, 2014-10-09 / Torbjörn Löfgren

Förslag till beslut på sammanträdet

Bo Janzon (M) och Clarrie Leim (C) föreslår avslag till motionen i sin
helhet.
Torbjörn Löfgren (KV), Björn Karlsson (S), Ulf Öman (V) och Sandra
Andersson (SD) föreslår bifall till motionen i sin helhet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige har beslutat att bifalla motionen i sin helhet, i enlighet
med Löfgren med fleras förslag.
Beslutet lämnas till

•

Lönecentrum

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

