
ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (17)  
 

Plats och tid Åsele Wärdshus, kl 13:00 – 14:05 

 

Beslutande Tommy Danielsson (s) ordf Brage Sundberg (åkl) 

 Peter Lindström (s) Sylvia Samuelsson (åkl) 

 Gunnel Jonsson (s) Anne Westman (åkl) 

 K Sune Almroth (s) Thure Ekegerd (åkl) 

 Birgitta Norrlänning (s) Jonny Nilsson (åkl) 

 Urban Lindström (s) Nils Nilsson (åkl) 

 Gudrun Lindberg (s) Stefan Åhlin (fp) tjg ers 

 Svante Söderqvist (s) Jerry Sellin (s) tjg ers 

 Marina Englund  (s) Vivi-Anne Bäcklund (s) tjg ers 

 Stefan Gärdlund (s) Roger Jakobsson (s) tjg ers 

 Thord Dahlberg (v) Ingemar Lindberg (s) tjg ers 

 Jim Danielsson (åkl) Erik Danielsson (s) tjg ers 

 Egon Persson (åkl) Sonja Vikman (v) tjg ers

 Anders Westman (åkl) v ordf Alf Johansson (åkl) tjg ers 

 Margareta Johansson (åkl)       

Övriga deltagande Ulla Sundberg (åkl) ej tjg ers       

 Nils-Petter Grenholm  kommunchef 

 Sabine Bösinger ekonomichef, § 33 

 Kjell-Erik Lindberg ekonom sociala, § 44 

 Margareta Lindström Åsele Astma- och Allergiförening, § 42 

 Stefan Persson sekreterare 

Utses att justera Birgitta Norrlänning, Brage Sundberg  

 
Justeringens 
plats och tid Måndagen den 6 oktober, kl 13:00 

 

Sekreterare                        Paragrafer    33-45 

 Stefan Persson 

 
Ordförande   
 Tommy Danielsson 

 
Justerare  

 Birgitta Norrlänning Brage Sundberg 

  

 ANSLAG/BEVIS  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunfullmäktige 

 

Sammanträdesdatum 2014-09-29 

 
Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2014-10-06 anslags nedtagande           2014-10-28 

 
Förvaringsplats 

för protokollet Kommunkontoret, Åsele 

 
Underskrift  
 Agneta Johansson 
  Utdragsbestyrkande    
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14.KS267  042 

Halvårsbokslut  2014-06-30 
 

Ärendebeskrivning 
Halvårsbokslut har upprättats för perioden 2014-01-01-2014-06-30. 

 

Beslutsunderlag 
Halvårsbokslut 2014-06-30 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

att notera informationen och överlämna ärendet till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att notera informationen. 
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14.KS83  042 

Tilläggsanslag – miljö- och byggnadsnämnden 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommun har tillsammans med Dorotea och Vilhelmina kommuner  

gått samman om en gemensam GIS-ingenjör, som skall arbeta med GIS- 

verksamheten  i regionen. Ett avtal finns upprättat mellan kommunerna om  

kostnadsfördelningen. 

 

Kostnaden för verksamheten uppgår till 147 000 kr. Någon kostnadstäckning för  

köp av denna tjänst har ej tillförts Miljö- och byggnadsnämndens budget för  

2014. Kostnaden går ej heller att få in eller omfördelas inom nämndens nu- 

varande budget. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 
att tilläggsanslag beviljas med 147 000 kr för den gemensamma GIS-verksam-

heten inom Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner 

att 147 000 kr tas ur tillgängliga likvida medel. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att tilläggsanslag beviljas med 147 000 kr för den gemensamma GIS-verksam-

heten inom Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner 

att 147 000 kr tas ur tillgängliga likvida medel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Ekonomi 

Lars-Åke Ingelsson 
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14.KS269  225 

Energisparåtgärder 
 

Ärendebeskrivning 
Ventilationsaggregatet på fastigheten Åsele 2:144 (Ponsse AB) är sedan 80-talet 

och har hög energiförbrukning. 

Vi har för avsikt att byta ut aggregatet till en roterande värmeväxlare med bättre 

värmeåtervinning och är mindre energikrävande. 

 

Bravida har gett prisförslag på nytt och  mer energieffektivt aggregat. 

Kostnaden för investeringen beräknas till 450 000 kr. 

 

De investeringsmedel som tekniska har för energisparåtgärder räcker inte för 

aggregatbytet och bytet bör göras före vinterhalvåret som kräver den högsta 

energiförbrukningen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

 

Kommunstyrelsen föreslår 
att bevilja ett tilläggsanslag med 260 000 kr till energisparåtgärd. 

att medel tas ur tillgängliga likvida medel.   

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja ett tilläggsanslag med 260 000 kr till energisparåtgärd. 

att medel tas ur tillgängliga likvida medel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Ann-Christin Kroik 

Ekonomi 
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14.KS218 008 

Partistöd i Åsele kommun 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunallagen ändrades 2014-02-01 beträffande partistöd. Detta innebär att 

Åsele kommun måste besluta om nya regler för kommunalt partistöd. Reglerna ska 

tillämpas från och med mandatperioden 2015-2018. 

 

Lokalt partistöd syftar till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 

Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och 

hur stort det ska vara.  

 

Regler för lokalt partistöd i Åsele kommun 

Partistödet är uppdelat i ett grundbidrag som är lika för alla partier och ett 

mandatstöd som är knutet till antalet platser man erhållit i kommunfullmäktige. 

 

Grundstöd  4 000 kr 

Mandatstöd  4 000 kr 

 

Informationsstöd 3 500 kr utgår vid valår till partier som finns representerade i 

kommunfullmäktige. 

 

En förutsättning för utbetalning av partistöd är att partiet är en juridisk person, 

att partiet antagit stadgar och en konstituerad styrelse. Partistöd utbetalas endast 

till den lokala partiorganisationen(lokalföreningen). Saknas lokalförening 

utbetalas intet stödet. 

 

Partier som erhållit partistöd skall årligen redovisa till kommunfullmäktige hur 

stödet använts. Redovisning ska inlämnas senast 31 maj efter bidragsåret. 

Partistöd utbetalas inte om redovisning inte inkommit till kommunfullmäktige 

inom utsatt tid. 

 

Har ett parti flera platser i fullmäktige utan att alla kan besättas, så minskas det 

mandatbundna stödet i motsvarande grad. Lyckas partiet inte bemanna någon 

plats så dras grundstödet också in. Beslut om utbetalningar av partistöd skall 

fattas av kommunfullmäktige varje år. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till regler för partistöd i Åsele kommun 

 

Yrkanden 
Margareta Johansson(åkl) yrkar att en handledning till partierna utarbetas för att 

klarlägga vad som ska redovisas 
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Kommunstyrelsen föreslår 
att bifalla förslag till regler för partistöd 

att informationsstödet uppgår till 5 000 kr vid valår 

att partistödet uppgår till 5 000 kr i grundstöd och 5 000 kr i mandatstöd 

att kostnaden belastar objekt partistöd 

att en handbok utarbetas. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla förslag till regler för partistöd 

att informationsstödet uppgår till 5 000 kr vid valår 

att partistödet uppgår till 5 000 kr i grundstöd och 5 000 kr i mandatstöd 

att kostnaden belastar objekt partistöd 

att en handbok utarbetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Nils-Petter Grenholm 

Sabine Bösinger 
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14.KS190 003 

Komplettering av kommunstyrelsens reglemente –

Lärarinnan Hanna Lindblads stiftelse 
 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare varit ansvarig för donationsfonder 

inom sitt område. I och med förändringen av den politiska organisationen och 

nämndernas upphörande fr o m 2013-01-01 bör ansvaret övergå till 

kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsens reglemente bör kompletteras med: 

”Kommunstyrelsen är ansvarig för donationsfonden Lärarinnan Hanna Lindblads 

stiftelse. Länsstyrelsen förordnar ledamöter, ersättare och revisorer efter förslag  

från kommunstyrelsen.” 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens reglemente 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

att kommunfullmäktige kompletterar kommunstyrelsens reglemente med följande: 

”Kommunstyrelsen är ansvarig för donationsfonden Lärarinnan Hanna Lindblads 

stiftelse. Länsstyrelsen förordnar ledamöter, ersättare och revisorer efter förslag 

från kommunstyrelsen.” 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att komplettera kommunstyrelsens reglemente med följande: ”Kommunstyrelsen 

är ansvarig för donationsfonden Lärarinnan Hanna Lindblads stiftelse. 

Länsstyrelsen förordnar ledamöter, ersättare och revisorer efter förslag från 

kommunstyrelsen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Stefan Persson 
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14.KS172  024 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL) 
 

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 20 oktober 2013 antagit 

förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 

(OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller 

flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelsen gäller i vissa delar 

även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-

KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd (aktiva omställningsinsatser och 

tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd) och pensions-bestämmelser 

(bygger på livsinkomstprincipen):  

- bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som fullgör 

uppdrag hos kommunen med sammanlagt minst 40 % av heltid och tillämpas 

på förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 

eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

- pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald som fullgör uppdrag 

hos kommunen, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges. 

 

Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår  

2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstids-pension, 

annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta). För dessa 

förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 

 

Förklaringar: 

OPF-KL – Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

PBF – Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 

(2003) 

PRF-KL – pensionsbestämmelser för förtroendevalda (före 2003) 

 

Beslutsunderlag 

SKL:s cirkulär 13:75, med rekommendation till beslut om Lokalt kollektivavtal 

OPF-KL, samt kommentarer  

(se www.skl.se under Ämnen, arbetsgivarpolitik, cirkulär) 

 

Kommunstyrelsens föreslår 
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

(OPF-KL) med tillhörande bilaga. 

 

 

 

http://www.skl.se/
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Yrkanden 

Tommy Danielsson (s) yrkar att allmänna utskottet utses till pensionsmyndighet. 

Brage Sundberg (åkl) yrkar bifall till Tommy Danielssons yrkande. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tommy  

Danielssons tilläggsyrkande samt finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla 

förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

(OPF-KL) med tillhörande bilaga 

att utse allmänna utskottet till pensionsmyndighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Ann-Catrin Jonsson 

Nils-Petter Grenholm 
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14.KS163 042 

Ansvarsfrihet för år 2013 för direktionen i Partnerskap 

Inland – Akademi Norr 
 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 

avseende år 2013 fastställdes av direktionen 2014-03-14. 

 

Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med 

direktion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 

fullmäktige. 

 

I revisionsrapport framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunal- 

förbundet beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 

 

Jäv 

Peter Lindström(s) anmäler jäv och deltar ej i ärendets beslut. Tommy 

Danielsson(s) övertar ordförandeuppgiften vid hanteringen av ärendet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 
att direktionen i Partnerskap Inland – Akademi Norr beviljas ansvarsfrihet för år 

2013.   

 

Jäv 

Peter Lindström (s) anmäler jäv och deltar ej i ärendets beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att direktionen i Partnerskap Inland – Akademi Norr beviljas ansvarsfrihet för år 

2013.   

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Akademi Norr 
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14.KS166  042 

Budget 2015 för kommunalförbundet Partnerskap 

Inland – Akademi Norr 
 

Ärendebeskrivning 
I kommunalförbundets förbundsordning § 12 framgår: 

 

Kommunalförbundets budgetprocess skall tidsmässigt anpassas till 

medlemskommunernas. Direktionen skall arbeta fram ett förslag till budget för 

förbundet. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin 

under budgetåret. Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till 

budget senast den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten under 

oktober månad. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enligt vad 

som stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. Direktionsmötet där budgeten 

fastställs är offentligt. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken 

på bidragen som medlemmarna skall erlägga till förbundet. 

 

Beslutsunderlag 
Budget 2015 Partnerskap Inland – Akademi Norr 

Verksamhetsplan Partnerskap Inland – Akademi Norr 2015 

 

Kommunstyrelsen föreslår   

att förslag till budget för år 2015 tillstyrks.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förslag till budget för år 2015 tillstyrks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Akademi Norr 
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14.KS208  008 

Taxa – kolonilotter 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska avdelningen hyr ut kolonilotter på fastighet Åsele 2:194. Intresset har 

tidigare varit litet för dessa kolonilotter. Nu har det kommit in förfrågningar om 

att fler vill hyra och en översyn av hyran har gjorts. Senaste hyresöversynen 

gjordes 1989, nuvarande pris är 50 kr/kolonilott och år. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Kommunstyrelsen föreslår 
att taxan för kolonilotter höjs från 50 kr till 200 kr/kolonilott och år. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att taxan för kolonilotter höjs från 50 kr till 200 kr/kolonilott och år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Tekniska avdelningen 

Ekonomi 
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14.KS141 008 

Medborgarförslag – Elsanerade vårdrum inom demens- 

och äldreboende 

 

Ärendebeskrivning 

Åsele Astma- och allergiförening inlämnar 2014-03-27 medborgarförslag om 

elsanering av vårdrum inom demens- och äldreboende.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
att medborgarförslaget skickas till fastighetsansvarig för att medtas i projek- 

tering Bofinken 

 

Kommunstyrelsen föreslår 
att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

 

Yrkanden 

Brage Sundberg (åkl) yrkar att ärendet återremitteras till allmänna utskottet för  

ytterligare beredning. 

Margareta Johansson (åkl) yrkar bifall till Brage Sundbergs yrkande. 

Jerry Sellin (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar debatten för avslutad och redovisar propositionsordning 

som godkänns av kommunfullmäktige. Först prövas yrkandet om återremiss. 

Avslås yrkandet om återremiss ställs proposition på kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på Brage Sundbergs (åkl) yrkande om återremiss 

samt finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå yrkandet. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja- röst för avslag återremiss. Nej-röst för återremiss. 

 

Omröstningsresultat 
17 ja-röster för avslag återremiss och 12 nej-röster för återremiss. Då minst 1/3 

av närvarande ledamöter röstat för återremiss beslutar kommunfullmäktige att 

återremittera ärendet till allmänna utskottet för ytterligare beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att återremittera ärendet till allmänna utskottet för ytterligare beredning. 
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13.KS349 042 

Taxor och avgifter 2014 
 

Ärendebeskrivning 

Avgifter för hälso- och sjukvård (HSL) i ordinärt boende. Ett förtydligande  

av taxorna måste göras och ett högkostnadstak införas så att det likställs med  

Västerbottens läns landstings taxor. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Bilaga 14 och 15 

Landstingets Gula taxan 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige                                

att fastställa avgifter för hälso- och sjukvård (HSL) i ordinärt boende 

att fastställa ett högkostnadstak på 1 200 kr 

att fastställa en timtaxa på 700 kr/tim 

att fastställa avgifter för hjälpmedel 2014. 

att informera och samråda med Kommunala Pensionärsrådet och 

Tillgänglighetsrådet innan beslut fattas. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa avgifter för hälso- och sjukvård (HSL) i ordinärt boende 

att fastställa ett högkostnadstak på 1 200 kr 

att fastställa en timtaxa på 700 kr/tim 

att fastställa avgifter för hjälpmedel 2014. 

att informera och samråda med Kommunala Pensionärsrådet och 

Tillgänglighetsrådet innan beslut fattas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Sociala avdelningen 

Pensionärsrådet 

Tillgänglighetsrådet 
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14.KS077 042 

Uppföljningar/utvärderingar inom socialas och barn- och 

utbildnings verksamhetsområde 
 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk rapportering barn- och utbildning samt socialas verksamhetsområde. 

 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut/prognos helår sociala  

Handlingsplan budgetunderskott sociala 

Delårsbokslut/prognos helår barn- & utbildning 

 

Sociala 

Prognosen för 2014 visar på ett underskott på ca 5 mkr. Stora förväntade under- 

skott finns inom Gemensam verksamhet (PR 51), Vård SoL och HSL (PR 52),  

Öppen verksamhet (PR 55). 

Administrationen har ny organisation vilket lett till dubbla löner under 2014. 

Hemtjänsten har ett tungt vårdfall som kostar 3,7 mkr/år, ej budgeterat. 

Individ- och familjeomsorgen har haft ökade kostnader för konsultköp p g a  

underbemanning, avslutas i augusti. 

Kommunen fortsätter att ta emot flyktingbarn, verksamheten behöver förstärkas  

med 1,0 tjänst. I förlängningen finansieras tjänsten av Migrationsverket. 

  

Barn- & Utbildning 

Prognosen för 2014 visar på ett överskott på ca 850 kkr. Verksamheten i förskola, 

förskoleklass och grundskola har i stort följt budget första halvåret.  

Under Frivilliga skolformer (PR 45) beräknas ett överskott på objektet för 

gymnasieskolan med drygt 1 mkr, färre elever än beräknat samt för högt  

beräknad snittkostnad är förklaringen. Även för vuxenutbildningen beräknas ett 

betydande överskott medans gymnasiesärskolan fått fler elever än beräknat från  

ht -14 och därmed kommer att visa ett underskott. 

 

Yrkanden 
Egon Persson(c) yrkar avslag till begäran om ramökning och föreslår i stället att 

2,3 mkr finansieras via besparingsåtgärder och resterande 1,4 mkr tas från likvida 

medel. 

Margareta Johansson(åkl) och Sylvia Samuelsson(åkl) yrkar bifall till Egon 

Perssons(c) yrkande. 

Egon Persson yrkar att handlingsplanen avslås. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att bifalla en ramökning av socialas budget till 2015 med 3,7 mkr p g a tungt 

vårdfall inom hemtjänsten 

att bifalla äskandet angående medel för förstärkning av flyktingverksamheten  

motsvarande 1,0 tjänst socialsekreterare 

att ej godkänna upprättad handlingsplan avseende socialas beräknade budget-

underskott 2014. 

 

Yrkanden 

Peter Lindström (s) yrkar avslag beträffande första och tredje att-satsen i kommun- 

styrelsens förslag, bifall till andra att-satsen samt att sociala tar fram en reviderad 

handlingsplan avseende budgetunderskottet för 2014. 

 

Brage Sundberg (åkl) yrkar bifall till första att-satsen i kommunstyrelsens förslag 

samt återremiss till budgetberedningen vad gäller andra att-satsen. 

 

Jerry Sellin (s) yrkar att hela ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 

 

Peter Lindström (s) återtar sitt tidigare yrkande samt yrkar bifall till Jerry Sellins 

yrkande. 

 

Margareta Johansson (åkl) yrkar bifall till Jerry Sellins yrkande. 

 

Brage Sundberg (åkl) återtar sitt tidigare yrkande samt yrkar bifall till Jerry Sellins 

yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar debatten för avslutad och redovisar propositionsordning 

som godkänns av kommunfullmäktige. Först prövas yrkandet om återremiss. 

Avslås yrkandet om återremiss ställs proposition på kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på Jerry Sellins (s) yrkande om återremiss samt 

finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla yrkandet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
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14.KS157 008 

Medborgarförslag – Förslag till utformning av nedre 

parken i centrum 

 

Ärendebeskrivning 

Maria Hakamäki, Marianne Englund, Christin Jonsson, Kristin Tellinger,  

Britt-Marie Sandström och Margareta Nyman inlämnar 2014-04-11 förslag  

till utformning av nedre parken.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att medborgarförslaget anses besvarat då förslaget har överlämnats till arbets-

gruppen som arbetar med utformning av parken. 

 

Yrkanden 

Stefan Åhlin (fp) yrkar att förslagsställarna bereds möjlighet att delta med  

2 personer i arbetsgruppen för parkens utformning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att medborgarförslaget anses besvarat då förslaget har överlämnats till arbets-

gruppen som arbetar med utformning av parken 

att bereda förslagsställarna möjlighet att delta med 2 personer i arbetsgruppen  

för parkens utformning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Förslagsställarna 

Arbetsgrupp för nedre parken 

 


