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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-24 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2,  kl 18:00 – 21:00 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande Utbildningschef Maria Appelgren  § 64 
Koordinator Catarina Dahlander § 64 
Rektor Stina Wallqvist  § 64 
NCC Wictor Kranch  § 64 
Ekonomichef Christina Olsson  §§ 66-67 
Revisor Lennart Ström (S)  § 66 

Utses att justera Anette Karlsson  och Ida Ekeroth 

Plats och tid för justeringen Kommunledningskontoret enligt överenskommelse. 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 64-82 

 Malin Eriksson  

Ordförande   

 Jan Wahn                       Sandra Magnusson § 68   

Justerande  

 Anette Karlsson                Ida Ekeroth            Leif Udéhn § 68 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-24 

Sida 2 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutande Jan Wahn (C) ordförande ej § 68 
Sandra Magnusson (M) 1:a vice ordförande 
Gerd Larsson (S) 2:a vice ordförande 
Johan Abrahamsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Marita Lindqvist (M) ersättare 
Erik Ekblom (M) ledamot 
Elvi Fagerlund (M) ersättare 
Siv Samuelsson (M) ledamot 
Björn Fagerlund (M) ledamot  ej § 68 
Marianne Aldén (M) ledamot 
Jonny Odhner (M) ersättare  ej §§ 73, 80 
Cathrine Kronberg (M) ledamot 
Anita Ahl (M) ledamot 
Rolf Rutgersson (M) ledamot 
Ingbritt Andersson (M)  ledamot 
Rune Skogsberg (C) ledamot 
Helena Hallerhed (C) ledamot 
Leif  Andersson (C) ledamot 
Johan Gotthardsson (L) ledamot 
Jan  Hallström (L) ledamot 
Morgan Forsberg (KD) ledamot 
Emma Sjögren (KD) ledamot 
Marina Smedberg (S) ledamot 
Ida Ekeroth (S) ledamot  ej § 68 
Marianne Kjellquist (S) ledamot 
Gun-Britt Alenljung (S) ledamot 
Eivor Hallén (S) ersättare 
Linnea Wall (S) ledamot 
Sture Pettersson (S) ledamot  ej § 77 
Björn Nilsson (S) ledamot 
Leif Andersson (S) ledamot 
Leif  Udéhn (S) ledamot 
Tuula Ojala (S) ledamot 
Elvy Enoksson (S) ersättare 
Marianne Johansson (S) ledamot 
Marie Molin (S) ledamot 
Peringe Carlsson (S) ledamot 
Per Rosengren (V) ledamot 
Sara Wallmon (V) ledamot 
Mikael  Jonsson (V) ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
BengtErik Askerlund (MP) ledamot 
Tommy Apelgren (MP) ersättare  §§ 64-67 
Mats Karlsson (MP)  ledamot  §§ 68-82 
Ola Jonegård (-)  ledamot 
Henrik Karlsson (-) ledamot 
Christer Dalvik (MAP) ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-09-24 

Anslagsdatum 2018-10-22 Anslaget tas ner 2018-11-14 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunfullmäktige 
 

Förändring i ärendelistan 

  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i ärendelistan: 

- Ärende 3, Delårsrapport 2018 för Mariestads kommun, tas upp som 
ärende 2. 

- Ärende 4, Prognos 3 år 2018 för Mariestads kommun, tas upp som 
ärende 3. 

- Ärende 2, Handlingar att anmäla, tas upp som ärende 4. 

____________________________ 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 64 Dnr 18213  

Information på sammanträdet 

  
Slutrapport skolområde Väster (KS 2013/437) 

Med anledning av att projekt "Skolområde Väster" nu avslutas, deltar 
representanter från sektor utbildning på fullmäktiges sammanträde och lämnar 
en slutrapport över projektet. 
 
Projektet har resulterat i två nya F-6-skolor, Prismaskolan och Unicaskolan 
samt även en förskola, Hertig Karls förskola. De bägge skolorna togs i bruk 
hösten 2017. Förskolan stod klar ett år senare och invigdes den 6 september 
2018.  
 
Projektet har förlöpt väl och en slutlig utvärdering har gjorts.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 65 Dnr 2018/00057  

Handlingar att anmäla 

  

Medborgarförslag om möjlighet att kunna lämna trädgårdsavfall i 
kransorterna (KS  2018/313) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Avfallshantering Östra 
Skaraborg för beredning. 

Bakgrund 
 

Liliann Östling på Notvägen 6 i Mariestad har lämnat in ett medborgarförslag 
där hon föreslår att det ska iordningställas platser i kransorterna för att kunna 
lämna trädgårdsavfall och att avfallet sedan hämtas där och transporteras till 
Bångahagen. 

____________________________     

Medborgarförslag om en större temalekpark i Mariestad (KS 2018/281) 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Bakgrund 
 

Ida Næssén på Sjöängsvägen 12 i Mariestad har lämnat in ett medborgarförslag 
där hon föreslår att det ska anläggas en större temalekpark med inbjudande 
miljöer för lek, picknick och avkoppling. 

____________________________     

Medborgarförslag om att utreda möjligheterna att flytta biblioteket till 
Knallenhuset (KS 2018/282) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 65 (forts). 

____________________________ 

Bakgrund 
 

Anders Johansson, Brofästet 13 på Torsö har lämnat in ett medborgarförslag 
där han förslår att möjligheterna för att flytta biblioteket till Knallen ska 
utredas. Utredningen ska även innefatta möjligheterna att skapa ett så kallat 
”Coffice” och en mindre utställningshall i Knallen.  

__________________________      

Medborgarförslag om en paviljong/dansbana i hamnområdet i Lyrestad  
(KS 2018/256) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning och beslut. 

Bakgrund 
 

Nancy Magnusson, Håttorp 2 i Lyrestad, föreslår i ett medborgarförslag att det 
ska uppföras en paviljong/dansbana på hamnområdet i Lyrestad. 

___________________________      

Medborgarförslag om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av 
gruvverksamhet (KS 2018/260) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 
 

Tina Johansson på Adolfsbergsgatan 16 i Mariestad har lämnat in ett 
medborgarförslag där hon föreslår att Mariestads kommun (tillsammans med 
övriga berörda kommuner) ska uppvakta regering och riksdag för att få till 
stånd en komplettering av Miljöbalken som avser möjlighet till kommunalt 
medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet. 

____________________________ 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 65 (forts). 

____________________________ 

Medborgarförslag om projektering av en camping i Sjötorp (KS 2018/295) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Bakgrund  
 

Göran Sagen på Stenbordsvägen 6 i Sjötorp har lämnat in ett medborgarförslag 
där han föreslår att Mariestads kommun ska förvärva bandyplanen i Sjötorp för 
att projektera och anlägga en camping. 

_____________________________ 

Medborgarförslag om vindkraftsverksamhet i Västra Kinneskogen  (KS 2018/329)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 
 

Stig-Arne Karlsson, Högarud Hästhagen 1 i Mariestad med flera, har lämnat in 
ett medborgarförslag där han föreslår att kommunfullmäktige inte ska tillstyrka 
den av miljöprövningsdelegationen beslutade vindkraftparken i Västra 
Kinneskogen. Karlsson föreslår även att vindbruksplanen (tematiskt tillägg till 
översiktsplanen) ska revideras på så sätt att området Västra Kinneskogen tas 
bort som ett utpekat område som är lämpligt område för vindkraft. 

_____________________________ 

Redovisning av icke verkställda beslut inom socialnämndens 
verksamhetsområden (KS 2018/286) 

 
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 lämnas in till 
kommunfullmäktige. 
 

Socialnämnden har lämnat in en rapport för ej verkställda beslut för kvartal 1 år 
2018.    

Expedieras till: 
Socialnämnden Helena Andersson, Tekniska nämnden Ewa Sallova, Samhällsbyggnadschef Thomas 
Johansson, AÖS 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 66 Dnr 16864  

Delårsrapport 2018 för Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för år 2018.  

Bakgrund 

Enligt kommunens tidplan för ekonomisk uppföljning ska en delårsrapport 
upprättas och delges kommunfullmäktige. 
 
Ekonomienheten har upprättat delårsrapport per den 31 augusti 2018 för 
Mariestads kommun. Ekonomichef Christina Olsson och redovisningschef Lars 
Bergqvist informerar om delårsrapporten på sammanträdet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) och Björn Fagerlund (M) tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag till beslut och delårsrapporten för år 2018.  
 
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 159/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-29, 
Delårsrapport för Mariestads kommun 2018 
 
Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Mariestads kommun, 
Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2018" upprättad av PwC på 
uppdrag av kommunrevisionen 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson, Ekonomienhetschef Annica Olsson, Redovisningschef Lars Bergqvist, 
Kommunrevisionen 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 67 Dnr 3384  

Prognos 3 år 2018 för Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner prognos 3 år 2018 för Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomiavdelningen årligen 
upprätta fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. 
Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. 
Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges 
kommunfullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och 
kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har 
uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska 
nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas 
för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för 
kommunstyrelsen. 
 
Ekonomiavdelningen har upprättat prognos 3 år 2018 för Mariestads kommun 
och dess bolag. Ekonomichefen redovisar prognosen vid sammanträdet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 160/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-23, 
Prognos 3 år 2018 för Mariestads kommun 
 
Prognos 3 år 2018 för Mariestads kommun 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 67 (forts). 
 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Ekonomienhetschef Annica Olsson 
Kommunrevisionen 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 68 Dnr 2018/00297  

Ansökan från RKHF Mariestads äldreboende om kommunal 
borgen  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige ska bevilja RKHF Mariestads äldreboende en utökad 
kommunal borgen på 9 800 tkr (9 800 000 kr). Borgen ska gälla under 
lånets löptid, dock längst i 25 år. Amortering av beloppet ska ske löpande.  
 

2. Kommunfullmäktige ska besluta om borgensavgift för samtliga lån där 
kommunen har beviljat borgen för RKHF Mariestads äldreboende. Detta 
beslut ska fattas i samband med att fullmäktige tar ställningen till budgeten 
för år 2019 

Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot 
beslutet avseende punkt 2. 
 
Jan Wahn (C), Ida Ekeroth (S) och Björn Fagerlund (M) anmäler jäv och deltar 
inte i handläggning och beslut i ärendet.  

Bakgrund 

RKHF Mariestads äldreboende har inkommit med en ansökan om kommunal 
borgen. Ansökan har överlämnats till ekonomienheten för beredning.  
 
RKHF Mariestads äldreboende bedriver ägande och förvaltning av 
äldrebostäder inom vård och omsorgsverksamheten i Mariestads kommun. 
Kommunen har stor påverkan på föreningens arbete. 
 
Föreningen har idag ett befintligt lån på 9,8 mnkr till en hög ränta utan 
kommunal borgen. I samband med omskrivning av lånet kan föreningen och 
också indirekt kommunen sänka sina kostnader med uppskattningsvis minst 85 
tkr/år. För detta krävs kommunal borgen. 
 
Lånebeloppet motsvarar det lån i Swedbank som förfaller i oktober 2018 och är 
ingen utökning av verksamheten.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 68 (forts). 

____________________________ 

Behandling på sammanträdet 

Marianne Kjellquist (S) och Bengt Erik Askerlund (MP) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag till beslut avseende punkt 1. Vidare yrkar Kjellquist 
(S) och Askerlund (MP) avslag på punkt 2.  
 
Marie Engström Rosengren (V), Erik Ekblom (M) och Johan Abrahamsson 
(M) tillstyrker kommunstyrelsen förslag till beslut i sin helhet. 
 
Ordförande Sandra Magnusson (M) tar först upp kommunstyrelsens förslag 
punkt 1 till beslut och finner att kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med 
förslaget. Därefter ställer ordföranden Marianne Kjellquists (S) mfl yrkande och 
kommunstyrelsens förslag punkt 2 under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 161/18 
 
Ansökan om borgen från RKHF Mariestads äldreboende 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Christina Olsson 2018-08-24, 
Ansökan om kommunal borgen 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-24, 
Ansökan från RKHF Mariestads äldreboende om kommunal borgen 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
RKHF Mariestads äldreboende 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 69 Dnr 2017/00273  

Revidering av policy för hantering av dagvatten 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till policy för hantering 
av dagvatten i Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Gällande dagvattenpolicy för Mariestads kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2005 och bedöms idag till stora delar vara inaktuell. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2017-08-30 att ge sektor 
samhällsbyggnad i uppdrag att uppdatera policydokumentet från 2005.  
 

En arbetsgrupp med representanter från olika delar av sektor samhällsbyggnad 
har gemensamt upprättat ett förslag till ny dagvattenpolicy för Mariestads 
kommun.  
 

Förslaget till ny policy innehåller, till skillnad från nuvarande policy, bland annat 
ett avsnitt om ansvarsfördelningen mellan olika aktörer, information till 
fastighetsägare och beskrivning av lagstiftningen som styr hanteringen av 
dagvatten.  Förslaget har förankrats på berörda avdelningar inom kommunen. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet om reviderad policy för 
dagvatten 2018-04-18 och ställde sig bakom förslaget och beslutade att 
överlämna det till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för 
synpunkter. Tekniska nämnden har meddelat att de inte har något att erinra om 
förslaget och miljö- och byggnadsnämndens yttranden bemöts i skrivelsen 
”Bemötande av yttranden på förslag till policy för hantering av dagvatten i 
Mariestads kommun”. 
 

Inkomna synpunkter har resulterat i att förslaget till policy har reviderats med 
avseende på följande punkter: 

- Ett förtydligande av att chefen för sektor samhällsbyggnad har ansvaret 
för genomförande av beslutade åtgärder har införts på sida 12. 

- Ett förtydligande angående lagstödet gällande anmälan enligt 
miljöbalken har införts i bilaga 3 under  avsnittet Miljöbalken 
(1998:808). 

- Åtaganden för byggavdelningen har reviderats i enlighet med yttrande.  

Övriga yttranden har inte föranlett någon förändring av upprättat förslag till 
policy.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 69 (forts). 

____________________________ 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 163/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-24, 
Revidering av policy för hantering av dagvatten 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind 2018-08-24, 
Revidering av policy för hantering av dagvatten  
 
Förslag till reviderad policy för hantering av dagvatten i Mariestads kommun 
inklusive bilaga 1, 2 och 4  
 
Reviderad Bilaga 3 – Berörda lagrum   
 
Bemötande av yttranden på förslag till Policy för hantering av dagvatten i 
Mariestads kommun 
 
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande avseende förslag till reviderad policy 
för hantering av dagvatten, 2018-05-30 
 
Tekniska nämndens yttrande avseende förslag till reviderad policy för hantering 
av dagvatten, Tn § 105/18 
 
Dagvattenpolicy för Mariestads kommun, antagen av fullmäktige 2005 

 

Expedieras till: 
Enhetschef VA Amanda Haglind 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Miljö- och byggnadsnämnden, Anneli Bergqvist 
Teknisk chef Michael Nordin 
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-24 

Sida 16 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 70 Dnr 2018/00270  

Budget och verksamhetsplan 2019-2021 för Tolkförmedling 
Väst 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till budget och 
verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst 2019-2021. 
 
Marie Engström Rosengren (V) deltar inte i beslutet.  

Bakgrund 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översänt förslag till budget och 
verksamhetsplan för åren 2019-2021 till samtliga medlemskommuner för 
granskning och godkännande.  
 
Ärendet har överlämnats till ekonomienheten för beredning. 
 
Budgeten är enligt självkostnadsprincipen i balans. För att uppnå en driftbudget 
i balans inför budgetåret 2019 har en prishöjning om 2.5 procent gjorts för att 
på så sätt möta ökade drift- och personalkostnader. Motsvarande ökning år 
2018 var 3 procent. 
 
Baserat på Mariestads kommuns köpta tjänster från förbundet hittills under 
2018 beräknas höjningen på årsbasis motsvarar 25 tkr år 2019. 
 
Ekonomienheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget till budget och 
verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst 2019-2021 utan föreslår att 
kommunfullmäktige ska godkänna förslaget.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.       
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Kommunfullmäktige 

Kf § 70 (forts). 

____________________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 168/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-07-10, 
Budget och verksamhetsplan 2019-2021 för Tolkförmedling Väst 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2018-07-02, 
Tjänsteärende Budget och verksamhetsplan 2019-2021 för Tolkförmedling Väst 
 
Förslag till budget och verksamhetsplan 2019-2021 för Tolkförmedling Väst 

 

Expedieras till: 
Tolkförmedling Väst 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 71 Dnr 2018/00241  

Avfallstaxa för medlemskommunerna i Avfallshantering 
Östra Skaraborg 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till gemensam avfallstaxa för 
Avfallshantering Östra Skaraborg. Taxan gäller från och med den 1 januari 
2019. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner i 
Avfallshantering Östra Skaraborg tar ett likalydande beslut.  

Bakgrund 

Efter avgörande av högsta förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut 
om avfallstaxor flyttats från kommunalförbund till medlemskommuners 
fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för 
finansiering av gemensamma kostnader inom Avfallshantering Östra Skaraborg 
(AÖS) krävs därför likalydande beslut av samtliga medlemmars 
fullmäktigeförsamlingar. 
 
Under AÖS tio första verksamhetsår skapades, genom samordningsvinster, ett 
ekonomiskt överskott som uppgick till ca 60 miljoner kronor. Direktionen 
beslutade att använda överskottet till att finansiera utbyggnaden av 
matavfallssortering. År 2011 började den utökade insamlingen av matavfall 
vilket innebar ökade kostnader och från år 2013 övergick de tidigare 
överskotten till att bli underskott. Underskotten har ökat sedan dess och 
beräknas fortsätta tills sortering av matavfall är helt utbyggt för att därefter 
stabiliseras. 
 
Avgifterna för sop- och latrinhämtning har inte höjts sedan matavfallsstarten 
för sju år sedan. Endast miljöstyrande avgifter för att främja sortering av 
matavfall har tillkommit. För medlemskommuner som tillkommit efter år 2011 
har i flera fall avgiftssänkningar genomförts. Höjningen av avgifterna i förslaget 
till avfallstaxa kommer att genomföras stegvis med start år 2019 till dess att 
ekonomisk balans uppnås. Förslaget till ny gemensam avfallstaxa innebär ökade 
intäkter med ca åtta miljoner kronor. 
 
Enligt statistik från branchorganisationen Avfall Sverige kostar det vanligaste 
abonnemanget (grund-, hämtning- och behandlingsavgift) för villahushåll i 
Sverige 2 084 kr. Inom AÖS kostar det vanligaste abonnemanget 1 747 kr i det 
nya förslaget till gemensam avfallstaxa. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 71 (forts). 

____________________________ 
 
Den 31 januari år 2018 genomförde AÖS ett ägarsamråd där bland annat frågan 
om avfallstaxan diskuterades. Ägarkommunerna beslutade att taxan skulle 
förankras tillsammans med kommuncheferna. Den 6 mars 2018 träffades 
representanter för sex av medlemskommunerna för en presentation av 
taxeförslaget. De frågor som diskuterades var bland annat kommunikation av 
avfallstaxan, balansering av kostnader och intäkter till följd av sortering av 
matavfall, samordning för att uppnå likställda avgifter inom förbundet och 
konsekvenser för olika kundgrupper. 
 

Direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg beslutade 2018-05-21 att föreslå 
kommunfullmäktige i AÖS medlemskommuner att anta förslag till ny 
gemensam avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2019. Avfallstaxan träder i kraft 
under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar beslut i enlighet med 
utformat förslag.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 137/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-05-29, Ny 
avfallstaxa för medlemskommunerna i Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 
 

Protokollsutdrag från direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg  
2018-05-21 § 15, Avfallstaxa ikraftträdande 1 januari 2019. 
 

Förslag till avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg 
 

Beskrivning av förändringar i förslaget till ny avfallstaxa. 
 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-05-23,  
Ny avfallstaxa för medlemskommunerna i Avfallshantering Östra Skaraborg 
 

Expedieras till: 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 72 Dnr 2018/00115  

Tillagningskök för äldreomsorgen (Björkgården, kv Alen) 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anslå 2 400 tkr för inköp av storköksutrustning till 
tillagningsköket på Björkgården. 
 
Summan om 2 400 tkr arbetas in i 2019 års investeringsbudget och årskostnaden 
om ca 300 tkr arbetas in i 2019 års driftbudget.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-09 att bygga om och uppgradera 
Björkgårdens kök till ett produktionskök med kapacitet att producera och 
leverera kostbehovet för den samlade äldreomsorgen inom tätorten. 
Kommunstyrelsen godkände vid sammanträdet upprättat förslag till hyresavtal 
för lokaler med en avtalstid om 30 år samt med en nettokostnadsökning relativt 
nuvarande avtal om 305 000 kronor. Kostnaderna arbetas in i 2019 års budget. 
Vidare gav kommunstyrelsen fastighetschefen i uppdrag att kostnadsberäkna ett 
direktinköp av köksutrustning till det nya köket. Återrapporteringen av detta 
uppdrag skulle ske till arbetsutskottet. Om en avbetalning av köksutrustningen, 
i enlighet med förslaget till tilläggsavtal, skulle visa sig mer fördelaktigt än en 
engångsinvestering, delegerade kommunstyrelsen till arbetsutskottet att fatta 
beslut om tilläggsavtalet. I det fall det blir aktuellt med en engångsinvestering, 
ska fullmäktige behandla ärendet.  
 
Fastighetsavdelningen har upprättat en kostnadsberäkning för köksutrustningen 
som har prissatts av PEAB med stöd av en kökskonsult. Kostnaden beräknas 
till 2.4 mkr och vid en jämförelse mellan kommunens internränta och den 
avkastningsränta som ligger till grund för fastighetsägarens kostnadsberäkning, 
framgår det att en internfinansiering medför ca 80 tkr i lägre kostnad år 1. Vid 
en interninvestering och med en avskrivningstid på 10 år är den totala 
kostnaden första året ca 300 tkr.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med förslaget.       
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Kommunfullmäktige 

Kf § 72 (forts). 

____________________________ 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-06-18,   
Köksutrustning till tillagningskök för äldreomsorgen (Björkgården, kv. Alen) 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsavdelningen 2018-06-14, Tillagningskök 
för äldreomsorgen 
 
Protokollsutdrag Ks § 146/18 
 
Protokollsutdrag Ks § 67/18 

 

Expedieras till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Utredare Lars Arvidsson 
Ekonomichef Christina Olsson 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 73 Dnr 2017/00330  

Utredning gällande renovering av ishallen samt helhets-
lösning för Vänershofsområdet 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka tekniska nämndens investeringsbudget 
med 20 mkr år 2019 och 20 mkr 2020. 
 

Jonny Odhner (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet.  

Bakgrund 

Sektor samhällsbyggnad och tekniska nämnden har av kommunstyrelsens 
arbetsutskott fått följande uppdrag:  

- Ta fram ett förslag till renovering alternativ nybyggnation av i första 
hand den byggnadsdel av ishallen som utgörs av omklädningsrum med 
mera. I projektet ska bland annat samnyttjande av omklädningsrummen 
mellan vinter- och sommaridrott lösas. Ambitionen är att hantera frågor 
om utformning och finansiering under kvartal 1 2018, så att 
ombyggnation kan ske under sommarhalvåret 2018. 

- Ta fram ett förslag till helhetslösning för det samlade området för 
Vänershofs idrottsplats. Förslaget ska bland annat innefatta förslag på 
långsiktig hantering av lokaler för omklädning, förvaring, garagedelar, 
parkering och trafikrörelser i övrigt.  

 

Gällande renoveringen av ishallen fattades det under våren beslut om att 
genomföra en rad brandtekniska åtgärder så som byte av brandlarmsystem samt 
göra en översyn av bland annat nödutrymningsvägar. Detta arbete kommer att 
startas upp under sommaren och vara färdigställt innan is-säsongen påbörjas. 
När beslutet fattades tydliggjordes även att det inte kommer att räcka med dessa 
åtgärder utan att ett större arbete gällande ishallen som helhet också var tvunget 
att göras. 
 

Fastighetsavdelningen har under förstudiearbetets gång varit i kontakt med 
samtliga berörda föreningar så att dessa har fått lyfta fram sina behov och 
önskemål vid en eventuell renovering. Samtliga föreningarna har varit inställda 
på att man måste samarbeta och hitta synergieffekter för att komma framåt i 
frågan. 
 

Kopplat till förstudiearbetet har det funnits en styrgrupp som varit i delaktiga 
arbetet samt kommit med förslag och synpunkter. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 73 (forts). 

____________________________ 

 
Svenska Hockeyförbundet har också varit delaktiga i arbetet genom att komma 
med synpunkter kring de åtgärder som krävs för att ishallen ska kunna 
användas för allsvensk ishockey. 
 
För att kunna få fram förslag till illustrationer, ritningar och kalkylunderlag har 
fastighetsavdelningen valt att använda AIX. AIX är en arkitektfirma med många 
års erfarenhet av idrottsanläggning. AIX ingår i ett samarbete kring ishallar i 
norra Europa där bland annat Svenska Hockeyförbundet ingår. 
 
Arbetet har mynnat ut i ett förslag som i huvudsak omhändertar behovet av 
omklädningsrum, förråd, garage och andra ytor i A-hallen som föreningarna har 
ett behov av. Ytterligare förråd och andra ytor kan även byggas i B-hallen. En 
ny entré till ishallen kommer att byggas tillsammans med en övervåning på de 
nya omklädningsrummen. Etappen inkluderar även en ny sarg till A-hallen och 
en ny ispist anläggs i B-hallen. Ishallen kommer också att förses med ett nytt 
belysningssystem bestående av LED. 
 
En utökning av nuvarande parkeringsplatser kommer att omhändertas i 
projektet genom anläggning av en bättre anpassad parkeringsyta norr om 
tennishallen. I denna etapp ingår även valda delar av det renoveringsbehov som 
påvisades i den genomförda statusbedömningen. 
 
Byggnationen kommer att anpassas så att eventuellt kommande om- och 
tillbyggnationer underlättas, som till exempel fler läktare och dylikt. 
 
Renoveringen/ombyggnationen kommer att genomföras under en tvåårs-
period med start våren 2019 för att i möjligaste mån undvika störningar för 
idrotts-verksamheterna. Arbetet kommer att vara fokuserat under perioden vår-
höst under 2019-2020. Visst arbete kommer att pågå även under vintertid, dock 
i mindre skala. 
 
Uppskattad kostnad för renovering/ombyggnation är totalt 40 000 tkr fördelat 
på två år. 
 
Under pågående projekt kommer dels en styrgrupp bestående av tjänstemän 
och en politisk styrgrupp att upprättas så att projektet inte riskerar att stanna av 
och så att beslut kan fattas i rätt instans. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-06-18 (Ks § 130) att 
ställa sig bakom det framtagna förslaget. Vidare beslutade kommunstyrelsen att 
ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett projekteringsunderlag för att 
upphandla och genomföra en renovering/ombyggnation av ishallen. Projektet  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 73 (forts). 

____________________________ 

 
kommer att ske i form av partnering och kommer även lösa behov som 
omklädningsrum, förråd och garage, ny entré, LED-belysning, ny bottenplatta i 
B-hallen samt parkeringar.   

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Christer Dalvik (MAP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att genomföra 
ytterligare kostnadsutredningar och konsekvensanalyser kring hur de föreningar 
som har verksamheter i hallen kommer att påverkas av renoveringen. Även 
kostnader och möjlighet att skapa fler sittplatser för att hallen ska kunna godkännas 
för spel i elitserien bör utredas mer ingående.  
 
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp Dalviks (MAP) yrkande om återremiss  för 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 
 
Omröstning begärs och genomförs med följande av kommunfullmäktige godkända 
propositionsordning: 
 
Den som vill att kommunfullmäktige ska avgöra ärendet vid dagens sammanträde 
röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Dalviks 
(MAP) förslag om att återremittera ärendet röstar nej.  
 
Vid omröstningen avges 45 ja-röster och 1 nej-röst. (2 ledamöter är frånvarande).  
 
Kommunfullmäktige beslutar därmed att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.  
 
Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag återstår och tar 
därefter upp förslaget till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget. 
 
Hur var och har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 2.        
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Kommunfullmäktige 

Kf § 73 (forts). 

____________________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 130/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-06-08,  
Återrapportering av utredning gällande renovering av ishallen samt 
helhetslösning för Vänershofsområdet 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren 2018-06-07,  
Resultat utredning renovering av ishall samt helhetslösning Vänershofsområdet 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Teknisk chef Michael Nordin 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Elisabeth Westberg 
Ekonom Ida Nilsson 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-24 

Sida 26 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 74 Dnr 2018/00258  

Förändrad organisatorisk tillhörighet för färdtjänstverksamheten 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvar för kommunens färdtjänst 
inklusive dagvårdsresor och riksfärdtjänst flyttas från kommunstyrelsen till 
socialnämnden. 
 

Organisationsförändringen ska gälla från den 1 november 2018. 
 

2. Medel för verksamheten, 6 211 500 kronor, för resor och personal 
överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden. Budgeten fördelas om 
från och med 1 januari 2019.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har under drygt tio år haft en centraliserad organisation 
vad gäller kommunens samlade ansvar för samhällsbetalda resor. Med 
samhällsbetalda resor menas i detta fall; färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts, 
skoltaxi, +75 samt den dialog mot Västtrafik vad gäller den allmänna 
kollektivtrafiken. I samband med genomförd organisationsöversyn inom 
kommunstyrelsens ansvar har ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken 
samordnas inom sektor samhällsbyggnad. 
 
Skolskjutshandläggning och färdtjänstplanering har under den senaste 
tioårsperioden i princip varit knuten till en enda handläggare. Detta har varit 
mycket sårbart och har även haft negativa effekter på arbetsmiljön. Ambitionen 
är nu att undvika ensamarbete i denna myndighetsutövning.  
 
Idag samordnas färdtjänsthandläggningen inom sektor stöd och omsorg och 
färdtjänsthandläggningen genomförs av flera personer och en bredare 
kompetensbas. Förslaget ovan innebär att överföra färdtjänstverksamheten till 
socialnämnden för att på ett enklare sätt hantera arbetsgivarfrågor med mera då 
handläggare ska kunna erbjudas en chef över det samlade området. 
 
Förslaget har tagits fram i samarbetet mellan sektor ledning och sektor stöd och 
omsorg. Organisationsförändringen har hanterats i sektor lednings 
samverkansgrupp den 12 april 2018.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 74 (forts). 

____________________________ 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-06-11, 
Förändrad organisatorisk tillhörighet för färdtjänstverksamheten 
 
Protokoll, Sektor lednings samverkansgrupp 2018-04-12 
 
Protokollsutdrag Ks § 147/18 

 

Expedieras till: 
Socialchef Lotta Hjoberg 
Socialnämnden, Helena Andersson 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
Personalchef Per Johansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 75 Dnr 2018/00290  

Inrättande av en överförmyndarnämnd samt reglemente för 
överförmyndarnämnden 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att ytterligare utreda 
de intressekonflikter som eventuellt skulle kunna uppstå mellan de olika 
ansvaren i det fall överförmyndarnämndens ledamöter utgörs av samma 
ledamöter som sitter i socialnämnden.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-18 att ge PwC i uppdrag att 
genomföra en granskning av överförmyndarverksamheten. Med utgångspunkt i 
uppdraget har PwC gjort en genomlysning av verksamheten och upprättat en 
rapport, ”Genomlysning av överförmyndarverksamheten, Mariestads 
kommun”.  
 
Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-13. 
Ett av de områden som PwC särskilt pekade på var att tydligt skilja rollen och 
ansvaret som överförmyndare från handläggning av ärenden inom 
överförmyndar-verksamheten. Under innevarande mandatperiod har 
överförmyndaren tillika varit handläggare inom verksamheten. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge kommunchefen, efter samråd 
med kommunfullmäktiges presidium, i uppdrag att tillsammans med 
administrativa enheten upprätta förslag till ny organisation för överförmyndaren 
och verksamheten med inriktning att skapa en överförmyndarnämnd (med 
inriktning mot socialnämndens arbetsutskott alternativt presidium). 

Administrativa enheten har, efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, 
upprättat ett förslag till reglemente för en överförmyndarnämnd. 

Överförmyndarverksamheten 
 

Överförmyndarverksamheten är en obligatorisk kommunal uppgift och 
innefattar betydande moment av myndighetsutövning som innebär ett 
bestämmande över vad enskilda människor får och ska göra.  
 
Varje kommun ska utse en överförmyndarnämnd eller en ensam 
överförmyndare. Mariestads kommun har tidigare under ett flertal 
mandatperioder valt utse en ensam överförmyndare som ansvarig för 
verksamheten.  
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Överförmyndaren lämnar bland annat stöd och råd till förmyndares, gode mäns 
och förvaltares arbete med förvaltningen av huvudmannens egendom. 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.   
 
Överförmyndarverksamheten är en komplicerad verksamhet och riktar sig mot 
de mest utsatta målgrupperna i samhället. Det innebär att det är viktigt att 
verksamheten bedrivs på ett rättssäkert sätt och med en tillfredsställande 
uppföljning och kontroll.  

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2019-2022 inrätta en 
överförmyndarnämnd. 

2. Överförmyndarnämnden ska bestå av fem ledamöter med fem ersättare, 
varav en ordförande från majoriteten och en vice ordförande från 
oppositionen. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att de ledamöter och ersättare som 
socialnämnden väljer till nämndens arbetsutskott tillika ska utgöra 
överförmyndarnämnd. Det är dock kommunfullmäktige som formellt utser 
ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till reglemente 
för överförmyndarnämnden. Reglementet gäller från 2019-01-01.  

Behandling på sammanträdet 

Per Rosengren (V) yrkar att ärendet ska återremitteras för att ytterligare utreda de 
intressekonflikter som eventuellt skulle kunna uppstå mellan de olika ansvaren i 
det fall överförmyndarnämndens ledamöter utgörs av samma ledamöter som sitter 
i socialnämnden.  
 
Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Per Rosengrens (V) yrkande om 
återremiss. 
 
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp Rosengrens (V) yrkande om återremiss  för 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 
 
Omröstning begärs och genomförs med följande av kommunfullmäktige 
godkända propositionsordning: 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 75 (forts). 

____________________________ 
 
Den som vill att kommunfullmäktige ska avgöra ärendet vid dagens sammanträde 
röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
Rosengrens (V) förslag om att återremittera ärendet röstar nej.  
 
Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 22 nej-röster. (2 ledamöter är 
frånvarande).  
 
Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar därmed att kommunfullmäktige 
beslutar att återremittera ärendet genom så kallad minoritetsåterremiss.   
 
Hur var och har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 
3.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 170/18 
 
Befintligt reglemente för överförmyndaren, antaget av kommunfullmäktige  
2014-11-24. 
 
Förslag till reglemente för överförmyndarnämnd. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-07-10, 
Inrättande av en överförmyndarnämnd samt reglemente för 
överförmyndarnämnden. 
 
Rapport upprättad av PwC maj 2018, Genomlysning av överförmyndar-
verksamheten 

Expedieras till: 
Överförmyndare Helena Harborn 
Handläggare vid överförmyndarkontoret Cecilia Lind 
Kommunikationschef Annika Björklund 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 76 Dnr 2018/00284  

Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till revidering av reglemente 
för kommunala pensionärsrådet (KPR) med följande tillägg under § 4:  
 
”Vid de tillfällen rådet sammanträder ska en representant från sektor stöd och omsorgs 
ledningsgrupp och en representant från sektor samhällsbyggnads ledningsgrupp närvara”.  

Bakgrund 

Reglemente för det kommunala pensionärsrådet antogs av kommunfullmäktige 
i oktober 2010 och har därefter reviderats en gång, i januari 2015.  
 
Med anledning av att SPRF har gått samman med SKPF förändras rådets 
sammansättning. SPRF:s ledamot försvinner, SKPF:s antal ledamöter är 
oförändrat (dvs två ledamöter) och SPF:s antal ledamöter utökas från två till tre.  
 
Vidare föreslås en förändring gällande representationen i rådets arbetsutskott. 
Tidigare bestod utskottet av två ledamöter från socialnämnden och tre 
ledamöter från pensionärsorganisationerna. Den föreslagna förändringen 
innebär istället en ledamot från socialnämnden och oförändrat antal från 
pensionärsorganisationerna (dvs tre).  
 
Socialnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 19 juni 2018 och 
föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna upprättat förslag till revidering av 
reglemente för det kommunala  pensionärsrådet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 76 (forts). 

____________________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 169/18 
 
Protokollsutdrag Sn § 99/18 
 
Förslag till revidering av reglemente för det kommunala pensionärsrådet 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-07-10,  
Revidering av reglementet för kommunala pensionärsrådet 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Socialchef Lotta Hjoberg  
KPR 
Socialnämnden, Helena Andersson 
Kommunstyrelsen, Malin Eriksson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 77 Dnr 2011/00330  

Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande 
vindkraftpark vid Västra Kinneskogen i Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med stöd av miljöbalken 16 kap. 4 § att inte  
tillstyrka den av miljöprövningsdelegationen beslutade vindkraftparken i  
Västra Kinneskogen, Mariestads kommun.  
 
Sture Pettersson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 
 
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.   

Bakgrund 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har i föreläggande daterat 
2018-05-31 till Mariestads kommun begärt att kommunen särskilt ska yttra sig 
över frågan om kommunfullmäktige nu tillstyrker eller nu inte tillstyrker den av 
miljöprövningsdelegationen 2017-09-27, beslutade vindkraftparken (dnr 551-
12939-2013). 
 
Kommunfullmäktige har i beslut 2014-06-16, Kf § 92, tillstyrkt att 
miljöprövningsdelegationen meddelar tillstånd enligt miljöbalken till en 
vindkraftpark med max tolv verk inom Västra Kinneskogen i Mariestads 
kommun. Till grund för beslutet att tillstyrka ansökan fanns en överens-
kommelse med sökanden, Vasa Vind AB. Överenskommelsen gick ut på att 
Vasa Vind AB skulle tillmötesgå de krav som kommunen satt upp i sin 
vindkraftplan (tematiskt tillägg till översiktsplanen) och som innebar att 
vindkraftverk inte ska placeras närmare bostäder och fritidshus än 900 meter, 
motsvarande 35 dB(A). 
 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i 
tillståndsbeslutet valt att inte fästa någon vikt vid kommunens översikts-
planering och har inte heller beaktat kommunens vilja att begränsa 
miljöpåverkan från vindkraftparken, utan i stället hänvisat till egen praxis och 
tillåtit en högre ljudnivå på 40 dB (A). Mariestads kommun har som en följd av 
detta överklagat miljöprövningsdelegationens beslut och även meddelat att det 
beslut om att tillstyrka ansökan som tidigare fattats av kommunfullmäktige, som 
en följd av detta, inte längre gäller.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 77 (forts). 

____________________________ 
 
Kommunfullmäktige i Mariestad antog 2018-06-11 en ny kommunomfattande 
översiktsplan. Kommunen har i den nya översiktsplanen förtydligat 
ställningstagandet avseende tillståndspliktiga vindkraftsetableringar. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.   
 
Ida Ekeroth (S), Mats Karlsson (MP), Marie Engström Rosengren (V) och Per 
Rosengren (V) yrkar att kommunfullmäktige ska tillstyrka den av miljöprövnings-
delegationen beslutade vindkraftparken i Västra Kinneskogen, Mariestads 
kommun.  
 
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige 
godkända propositionsordning:  
 
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska 
besluta i enlighet med Ekeroths (S) mfl yrkande om att tillstyrka den av 
miljöprövningsdelegationens beslutade vindkraftparken röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 21 nej-röster. (2 ledamöter är 
frånvarande). 
 
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Hur var och en har röstat framgår av bilagd omröstningslista, protokollsbilaga 1.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 165/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2018-
08-14,   Yttrande över den av miljöprövningsdelegationen beslutade 
vindkraftparken i Västra Kinneskogen, mål M4273-17 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 77 (forts). 

____________________________ 
 
Föreläggande från mark- och miljödomstolen 2018-05-31 att särskilt yttra sig 
om fullmäktige tillstyrker eller inte tillstyrker den av miljöprövnings-
delegationens beslutade vindkraftparken 
 
Yttrande från Vasa Vind AB i mål  M 4273-17 R2 beträffande ljudnivå vid 
bostäder 
 
Protokollsutdrag Ks § 25/14 

 

Protokollsutdrag Ks § 24/14 

 

Protokollsutdrag Ks § 189/13 

 

Protokollsutdrag Kf § 4/13 

 

Expedieras till: 
Mark- och miljödomstolen 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 78 Dnr 2018/00075  

Motion om porrfri skolgång 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige konstaterar att Mariestads kommun har vidtagit 
nödvändiga åtgärder inom befintligt nätverk för att begränsa möjligheten för 
barn inom förskolan och skolan att nå internetsidor med olämpligt innehåll.  
 
Vidare konstaterar fullmäktige att skolan har utarbetade planer kring 
diskriminering och kränkande behandling som handlar om hur medarbetare och 
elever ska behandla varandra. Skolan arbetar även mycket med frågor kring 
normer och värderingar och använder flera olika tillfällen att diskutera 
pornografi. I utbildningsnämndens förslag till mål för år 2019 finns målet att 
utveckla den tidigare antagna digitaliserings-strategin med en del om hur skolan 
och dess medarbetare etiskt ska förhålla sig till internet och digitalisering i 
undervisningen. Intentionerna i motionen kommer att finnas med i dessa etiska 
förhållningsregler. 
 
Motionen anses därmed vara besvarad.  

Bakgrund 

Ida Ekeroth (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där hon 
föreslår att kommunen ska installera porrfilter på sin digitala utrustning och att 
skolan ska ta fram en policy om porrfri skolgång.  
 
Fullmäktige beslutade att överlämna motionen till sektor utbildning för 
beredning.  
 
Vid tidpunkten då motionen författades hade Mariestads kommun 
begränsningar i det nätverk dit alla datorer är uppkopplade, men inte i det 
nätverk dit I-pads och surfplattor kopplas. Detta uppmärksammades i och med 
Ekeroths (S) motion, och sedan dess har denna begränsning kopplats på även 
för detta nätverk.  
 
Begränsningen som sedan den 15 februari 2018 gäller alla skolors nätverk 
innebär nedanstående skyddsåtgärder och sträcker sig alltså utöver möjligheten 
att nå sidor med pornografiskt innehåll.  
 
Det finns filter för sidor som är klassat innehålla bland annat "Adult material" 
och "Drugs" på nätverket för elevdatorer och iPads (alla typer inklusive elevers, 
lärares och förtroendevaldas) via brandväggen.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 78 (forts). 

____________________________ 

 
Brandväggen skyddar enheter när de är anslutna till kommunens 
nätverk. Skyddet bygger på en lista med sidor som rapporterats eller flaggats 
innehålla "Adult material" eller "Drugs". Listan kommer från leverantören och 
uppdateras ständigt per automatik (flera gånger i timmen). Filtret lyckas dock 
inte ta bort exakt allt olämpligt material och kan felaktigt blockera material som 
inte är olämpligt. Det finns möjlighet att vid behov lägga till egna blockeringar 
eller ta bort/låsa upp sidor manuellt. Detta görs av IT-avdelningen på 
beställning från verksamheterna.  
 
När det gäller policys har skolan bland annat planer kring diskriminering och 
kränkande behandling som handlar om hur medarbetare och elever ska 
behandla varandra. Vidare ingår det i undervisningen att tidigt prata med barn 
och unga om hur man använder internet på ett smart sätt och vilka miljöer man 
kan möta. Det är viktigt att skolan finns med i barnens vardag och förstår och 
har en beredskap för vad våra unga möter exempelvis via internet. Det handlar 
inte bara om porr utan också om våld och mobbing. Skolan arbetar mycket 
med frågor kring normer och värderingar och använder flera olika tillfällen att 
diskutera pornografi, till exempel i sex- och samlevnadsundervisningen.  
 
I utbildningsnämndens förslag till mål för år 2019 finns målet att utveckla den 
tidigare antagna digitaliseringsstrategin med en del om hur skolan och dess 
medarbetare etiskt ska förhålla sig till internet och digitalisering i 
undervisningen. Föreliggande ärende kommer att finnas med i dessa etiska 
förhållningsregler.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 
 
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag vilket är att 
motionen ska anses vara besvarad. 
 
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 78 (forts). 

____________________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 140/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-05-29, 
Svar på motion om porrfri skolgång 
 
Skrivelse från sektor utbildning 2018-05-07, Remissvar: Yttrande angående 
motion om porrfri skolgång 
 
Motion från Ida Ekeroth (S) om porrfri skolgång 2018-01-18 

 

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden, Carina Törnell 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Ida Ekeroth 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 79 Dnr 2018/00150  

Motion om att belysa barns rättigheter i samhället genom 
att arrangera föreläsningar och att plantera träd vid 
förskolor och skolor 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att bjuda in Jonas 
Paulman att hålla en föreläsning i aktuellt tema för berörda verksamheter. Det 
ska även ges möjlighet för en allmän föreläsning.  
 
Som en del av Paulmans föreläsning ska utbildningsnämnden i samarbete med 
Mariestads FN-förening få möjligheten att plantera ett träd som förses med 
skylt med texten ”Barnens träd” på lämplig plats i Mariestad.    
 
Eventuella kostnader för att hantera motionens intentioner hanteras av 
utbildningsnämnden. 
 
Motionen är därmed bifallen.  

Bakgrund 

Marianne Kjellkvist (S) har i en motion i fullmäktige föreslagit att kommunen 
ska bjuda in Jonas Paulman för att föreläsa samt att plantera träd vid skolor och 
förskolor där så är lämpligt. Föreläsningen och trädplanteringen ska ske för att 
belysa FN:s barnkonvention.  
 
Jonas Paulman har en uppväxt som innefattar en tuff fosterhemsplacering. Med 
utgångspunkt i sin egen barndom reser han runt till kommuner och skolor och 
berättar om barns rättigheter. Som en del av föreläsningen genomförs en 
trädplantering i samarbete med kommunerna. Träden förses med en skylt med 
texten ”Barnens träd” med symboliken är att trädet alltid står kvar, medan 
människor försvinner. 
 
Kjellquist (S) har varit i kontakt med Mariestads FN-förening som har meddelat 
att de kan sponsra inköp av träd till nya skolor och förskolor. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till utbildningsnämnden 
för beredning. 
 
Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta 
tillvara barn och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar 
även alla andra verksamheter där barn är berörda till exempel fritidsverksamhet,  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 79 (forts). 

____________________________ 

 
kultur, samhällsbyggnad och socialtjänst. Med utgångspunkt i detta menar 
utbildnings-nämnden att uppmärksammandet av barns rättigheter inte kan 
isoleras endast till skolan, utan är en angelägenhet för alla delar i samhället där 
barn finns. 

 
I skolornas läroplaner (kapitel 1) framgår skolans uppdrag att arbeta för att 
utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på. Skolans uppdrag är att främja, förmedla och förankra respekten för de 
mänskliga rättigheterna. Detta är inskrivet både i skollagen och läroplanen och 
är skolans grunduppdrag som ska genomsyra alla delar av undervisningen i 
samtliga skolformer. Arbetet med detta ingår i den dagliga verksamheten och 
utbildningsnämnden ser inte något behov av att belysa detta ytterligare genom 
att verksamheterna arrangerar föreläsningstillfälle för medarbetare och 
arrangerar trädplantering vid skolor och förskolor.  
 
Utbildningsnämndens förslag är att föreläsningstillfällen anordnas centralt för 
flera olika verksamheter och även för medborgare samt att trädplantering sker 
mer offentligt, som till exempel i Stadsparken, i Alhagen och på Karlsholme.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 173/18 
 
Protokollsutdrag Un § 113/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av utbildningschef Maria Appelgren mfl 2018-05-21, 
Remissvar: Yttrande kring motion om att belysa barns rättigheter i samhället 
genom att arrangera föreläsningar och plantera tärd vid skolor och förskolor 
 
Motion från Marianne Kjellquist (S) 2018-03-19, Barns rättigheter i samhället – 
enligt FN:s barnkonvention 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 79 (forts). 

____________________________ 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-07-10,  
Svar på motion om att belysa barns rättigheter i samhället genom att arrangera 
föreläsningar och att plantera träd vid förskolor och skolor 

 

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden, Carina Törnell 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Marianne Kjellquist 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 80 Dnr 2018/00247  

Motion om ishallen (Katrinhallen) och Vänershofs IP 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18 att godkänna ett förslag till 
renovering/ombyggnation av ishallen i Mariestad. Tekniska nämnden fick vid 
samma tillfälle i uppdrag att ta fram ett projekteringsförslag för att upphandla 
och genomföra renoveringen av ishallen.  
 
Med hänvisning till ovanstående beslutar kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  

Bakgrund 

Christer Dalvik (MAP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att 
utreda alternativa förslag för renovering eller nybygge av ishall i Mariestad. 
Fullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
En utredning gällande ishallen har genomförts under våren 2018 på uppdrag av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Utifrån utredningen har ett förslag på en 
renovering av den befintliga ishallen tagits fram med syfte att anpassa hallen för 
den verksamhet som bedrivs där.  
 
Hallen kommer bland annat att anpassas för att bättre kunna samnyttja 
gemensamma ytor såsom omklädningsrum och övriga förrådsutrymmen. Även 
omklädningsrummen är i behov av renovering, vilket enligt förslaget kommer 
genomföras vid ombyggnationen. Ombyggnationen/renoveringen kommer 
också att omhänderta övriga, i området, verksamma föreningars behov i form 
av exempelvis garage och fler förråd. Hallen kommer också att få ett nytt 
belysningssystem samt en ny ispist i B-hallen. Behovet av fler parkeringsplatser 
kommer till viss del att tillgodoses genom anläggning av en bättre anpassad 
parkeringsyta norr om tennishallen. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ovan beskrivna utredning vid sitt sammanträde 
den 18 juni 2018 och fattade vid detta tillfälle beslut om att godkänna 
utredningen samt att ta fram ett projekteringsförslag för att upphandla och 
genomföra renoveringen av ishallen.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 80 (forts). 

____________________________ 

Behandling på sammanträdet 

Christer Dalvik (MAP) yrkar att kommunfullmäktiges ska bifalla motionen. 
 
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 172/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-23,  
Svar på motion om att utreda alternativa förslag till renovering eller 
nybyggnation av ishall 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren 2018-08-15, Svar 
gällande motion om att utreda alternativa förslag för renovering och nybygge av 
ishall 
 
Motion från Christer Dalvik (MAP) 2018-06-07, Motion till 
kommunfullmäktige i Mariestads kommun!  

 

Expedieras till: 
Christer Dalvik 
Fastighetschef Robert Malmgren 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 81 Dnr 2018/00307  

Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar för år 2019: 

 

Januari 28 

Februari 25 

Mars 25 

April 29 

Maj 27 

Juni 17 

Juli --- 

Augusti --- 

September 30 

Oktober 28 

November 25 

December 9     

 

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 och hålls i 
Vänersalen, Stadshuset med undantag för sammanträdet den 17 juni som börjar 
klockan 17.00.       

Bakgrund 

Administrativa enheten har upprättat ett förslag till datum för 
kommunfullmäktiges sammanträden under år 2019. Förslaget bygger på 
principen att fullmäktiges möten ska förläggas till måndagen i den sista veckan i 
varje månad med undantag för juli och augusti. Valet av dag bygger på 
önskemål om synkronisering mot andra sammanträden inom bland annat 
regionfullmäktige och samverkansorgan i Skaraborg. Vidare underlättar valet av 
veckodag för de fullmäktigeledamöter som är riksdagsmän.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 81 (forts). 

____________________________ 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2018-08-31, 
Förslag på sammanträdesdagar för fullmäktige 2019       

 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Samtliga sektorer 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 82 Dnr 2018/00058  

Valärenden 

  

Val av ersättare i tekniska nämnden (KS 2018/261) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Nils Farken (S) till ny ersättare i 
tekniska nämnden efter Bror Amell (S).  

Bakgrund 

Med anledning av Bror Amells (S) bortgång har fullmäktige att välja en ny 
ersättare efter Amell (S) i tekniska nämnden.     

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Nils Farken  
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 77 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Johan Abrahamsson (M) X    

Anette Karlsson (M) X    

Marita Lundqvist (M) X    

Erik Ekblom (M) X    

Elvi Fagerlund (M) X    

Siv Samuelsson (M) X    

Sandra Magnusson (M) X    

Björn Fagerlund (M) X    

Marianne Aldén (M) X    

Johnny Odhner (M) X    

Cathrine Kronberg (M) X    

Anita Ahl (M) X    

Rolf Rutgersson (M) X    

Ingbritt Andersson (M) X    

Rune Skogsberg (C) X    

Leif Andersson (C) X    

Helena Hallerhed (C)  X    

 Johan Gotthardsson (L) X    

Jan Hallström (L) X    

Emma Sjögren (KD) X    

Morgan Forsberg (KD) X    

Marina Smedberg (S)  X   

Ida Ekeroth (S)  X   

Marianne Kjellquist (S)  X   

Gun-Britt Alenljung (S)  X   
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 77  (forts). 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Eivor Hallén (S)  X   

Linnea Wall (S)  X   

Sture Pettersson (S)  

 

  

Gerd Larsson (S)  X   

Björn Nilsson (S)  X   

Leif Udéhn (S)  X   

Tuula Ojala (S)  X   

Elvy Enoksson (S)  X   

Marianne Johansson (S)  X   

Leif Andersson (S)  X   

Marie Molin (S)  X   

Per-Inge Carlsson (S)  X   

Per Rosengren (V)  X   

Sara Wallmon (V)  X   

Mikael Jonsson (V)  X   

Marie Engström Rosengren (V)  X   

Mats Karlsson (MP)  X   

Bengt Erik Askerlund (MP)  X   

John Henningsson (SD)    X 

Marie Bivefors (SD)    X 

Ola Jonegård (-) X    

Henrik Karlsson (-) X    

Christer Dalvik (MAP) X    

Jan Wahn (C) X    

Summa 25 21  2 
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 2 - Omröstning § 73 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Johan Abrahamsson (M) X    

Anette Karlsson (M) X    

Marita Lundqvist (M) X    

Erik Ekblom (M) X    

Elvi Fagerlund (M) X    

Siv Samuelsson (M) X    

Sandra Magnusson (M) X    

Björn Fagerlund (M) X    

Marianne Aldén (M) X    

Johnny Odhner (M)     

Cathrine Kronberg (M) X    

Anita Ahl (M) X    

Rolf Rutgersson (M) X    

Ingbritt Andersson (M) X    

Rune Skogsberg (C) X    

Leif Andersson (C) X    

Helena Hallerhed (C)  X    

 Johan Gotthardsson (L) X    

Jan Hallström (L) X    

Emma Sjögren (KD) X    

Morgan Forsberg (KD) X    

Marina Smedberg (S) X    

Ida Ekeroth (S) X    

Marianne Kjellquist (S) X    

Gun-Britt Alenljung (S) X    
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 2 - Omröstning § 73 (forts). 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Eivor Hallén (S) X 

 

  

Linnea Wall (S) X 

 

  

Sture Pettersson (S) X 

 

  

Gerd Larsson (S) X 

 

  

Björn Nilsson (S) X 

 

  

Leif Udéhn (S) X 

 

  

Tuula Ojala (S) X 

 

  

Elvy Enoksson (S) X 

 

  

Marianne Johansson (S) X 

 

  

Leif Andersson (S) X 

 

  

Marie Molin (S) X 

 

  

Per-Inge Carlsson (S) X 

 

  

Per Rosengren (V) X 

 

  

Sara Wallmon (V) X 

 

  

Mikael Jonsson (V) X 

 

  

Marie Engström Rosengren (V) X 

 

  

Mats Karlsson (MP) X 

 

  

Bengt Erik Askerlund (MP) X 

 

  

John Henningsson (SD) X   X 

Marie Bivefors (SD) X   X 

Ola Jonegård (-) X    

Henrik Karlsson (-) X    

Christer Dalvik (MAP) 

 

X   

Jan Wahn (C) X    

Summa 45 1  2 
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 3 - Omröstning § 75 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Johan Abrahamsson (M) X    

Anette Karlsson (M) X    

Marita Lundqvist (M) X    

Erik Ekblom (M) X    

Elvi Fagerlund (M) X    

Siv Samuelsson (M) X    

Sandra Magnusson (M) X    

Björn Fagerlund (M) X    

Marianne Aldén (M) X    

Johnny Odhner (M) X    

Cathrine Kronberg (M) X    

Anita Ahl (M) X    

Rolf Rutgersson (M) X    

Ingbritt Andersson (M) X    

Rune Skogsberg (C) X    

Leif Andersson (C) X    

Helena Hallerhed (C)  X    

 Johan Gotthardsson (L) X    

Jan Hallström (L) X    

Emma Sjögren (KD) X    

Morgan Forsberg (KD) X    

Marina Smedberg (S)  X   

Ida Ekeroth (S)  X   

Marianne Kjellquist (S)  X   

Gun-Britt Alenljung (S)  X   



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-24 

Sida 52 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 3 - Omröstning § 75 (forts). 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Eivor Hallén (S)  X   

Linnea Wall (S)  X   

Sture Pettersson (S)  X   

Gerd Larsson (S)  X   

Björn Nilsson (S)  X   

Leif Udéhn (S)  X   

Tuula Ojala (S)  X   

Elvy Enoksson (S)  X   

Marianne Johansson (S)  X   

Leif Andersson (S)  X   

Marie Molin (S)  X   

Per-Inge Carlsson (S)  X   

Per Rosengren (V)  X   

Sara Wallmon (V)  X   

Mikael Jonsson (V)  X   

Marie Engström Rosengren (V)  X   

Mats Karlsson (MP)  X   

Bengt Erik Askerlund (MP)  X   

John Henningsson (SD)    X 

Marie Bivefors (SD)    X 

Ola Jonegård (-) X    

Henrik Karlsson (-) X    

Christer Dalvik (MAP) X    

Jan Wahn (C) X    

Summa 25 22  2 
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