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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-06-11 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 18:00-19:20 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande Per Ahlström Säkerhetssamordnare § 58 
Gunnar Åhreng Kommunpolis § 58 
Thomas Johansson Chef sektor samhällsbyggnad § 61 

Utses att justera Björn Fagerlund (M) samt Janne Jansson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 57-63 

 Ola Blomberg  

Ordförande   

 Jan Wahn  

Justerande  

 Björn Fagerlund Janne Jansson 
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Beslutande Jan Wahn (C) Ordförande 
Sandra  Magnusson (M) 1:e vice ordförande 
Gerd Larsson (S)  2:e vice ordförande 
Johan  Abrahamsson (M)  Ledamot 
Anette Karlsson (M)  Ledamot, deltog ej § 60 
Johnny Odhner (M)  Ersättare 
Erik Ekblom (M)  Ledamot 
Bert Levefelt (M)  Ledamot 
Elvi Fagerlund (M)  Ersättare 
Björn Fagerlund (M)  Ledamot, deltog ej §§ 59-60 
Gunilla Hellsten Boman (M)  Ersättare 
John-Gunnar Nilsson (M)  Ledamot 
Cathrine Kronberg (M)  Ledamot 
Anita  Ahl (M)  Ledamot 
Rolf  Rutgersson (M)  Ledamot 
Ing-Britt Andersson (M)  Ledamot 
Rune Skogsberg (C)  Ledamot 
Helena Hallerhed (C)  Ledamot 
Leif  Andersson (C)  Ledamot 
Johan  Gotthardsson (L)  Ledamot 
Göran Hellström (L)  Ersättare 
Morgan Forsberg (KD)  Ledamot 
Emma Sjögren (KD)  Ledamot 
Marina Smedberg (S)  Ledamot 
Ida Ekeroth (S)  Ledamot, deltog ej § 59 
Marianne  Kjellquist (S)  Ledamot 
Janne Jansson (S)  Ledamot, deltog ej § 59 
Linnea  Wall (S)  Ledamot 
Sture Pettersson (S)  Ledamot, deltog ej § 60 
Björn Nilsson (S)  Ledamot, deltog ej § 60 
Gun-Britt Alenljung (S)  Ledamot 
Leif Andersson (S)  Ledamot 
Leif  Udéhn (S)  Ledamot 
Tuula Ojala (S)  Ledamot 
Håkan Fernström (S)  Ersättare 
Marianne  Johansson (S)  Ledamot 
Marie Molin (S)  Ledamot 
Peringe Carlsson (S)  Ledamot 
Per Rosengren (V)  Ledamot 
Chris Nygren (V)  Ersättare 
Mikael  Jonsson (V)  Ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) Ledamot, deltog ej § 59 
BengtErik Askerlund (MP)  Ledamot 
Mats Karlsson (MP)  Ledamot 
Henrik Karlsson (-) Ledamot 
Christer Dalvik (MAP)  Ledamot 
Ola Jonegård (-) Ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-06-11 

Anslagsdatum 2018-06-18 Anslaget tas ner 2018-07-11 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 57 Dnr 2018/00057  

Handlingar att anmäla 

  

 Beslut i tekniska nämnden, Tn § 103/18 (KS 2017/275) 

Medborgarförslag om farthinder och avgränsningsmarkering vid parkeringsplatsen på 
Bror Kronstrands gata. 
 
Claes Dahlberg på Bror Kronstrands gata 2 i Mariestad har lämnat ett 
medborgarförslag i vilket han föreslår trafikförbättrande åtgärder vid Bror 
Kronstrands gata. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska 
nämnden för beslut. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2018-05-22 att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till nyligen genomförda åtgärder. 

_________________________________  

Motion om att utreda alternativa förslag för renovering eller nybygge av 
ishall (KS 2018/247) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Christer Dalvik (MAP) har i en motion föreslagit att kommunen överlägger och 
utreder flera alternativ för renovering alternativt nybygge av ishall och inte 
minst detta förslag samt att kommunen noggrant tar reda på vad kostnaderna 
blir i jämförelse med varandra innan beslut tas i frågan. 

I motionen föreslås bl.a. följande: 
 

- Flytt av fotbollsverksamheten på Vänershof till Lekevi. 
 

- Upprustning av omklädningsrum på Lekevi. 
 

- Anläggande av en ny konstgräsplan på Lekevi. 
 

- Anläggande av en ny gräsplan på Lekevi. 
 

- Nybyggnation av en ishall med 3 500 sittplatser, Katrinhallen ska finnas 
kvar efter absolut nödvändig renovering. 
 

- Nybyggnation av parkering vid Vänershof. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 57 (forts). 

__________________________ 

 
Motion om fria resor under sommarlovet även för ungdomar med 
funktionsnedsättning (KS 2018/251) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att även ungdomar 
som har en funktionsnedsättning och är berättigade till färdtjänst ska kunna 
resa utan avgift på sommarlovet.  

Samtliga elever i årskurs 6-9 samt gymnasiets årskurser ett och två erhåller ett så 
kallat sommarlovskort som berättigar till fria resor med kollektivtrafiken i 
Västra Götaland under hela sommaren, från 1 juni till 31 augusti. Marie 
Engström Rosengren (V) yrkar att Mariestads kommun vidtar åtgärder så alla - i 
de aktuella åldrarna - kan få erbjudandet om fria resor. 
    

Expedieras till: 
Christer Dalvik 
Marie Engström Rosengren 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 58 Dnr 3384  

Information från säkerhetssamordnaren inför valrörelsen 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunens säkerhetssamordnare Per Ahlström samt kommunpolis Gunnar 
Åhreng informerar fullmäktige om säkerhetsfrågor inför valrörelsen. 
Informationen innefattade bland annat: 

- Tillståndsfrågor 

- Hur ska jag som förtroendevald agera om jag blir utsatt för hat, hot eller våld? 

- Att göra en riskbedömning 

- Hur ska jag som förtroendevald agera i hotfulla situationer?   

Expedieras till: 
Per Ahlström 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 59 Dnr 2018/00235  

Ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst år 2017 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för 
Tolkförmedling Väst år 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och 
de enskilda ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst för 
verksamhetsåret 2017.    

Janne Jansson (S), Marie Engström Rosengren (V), Ida Ekeroth (S) samt Björn 
Fagerlund (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.   

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som, genom att bedriva 
språktolk- och översättningsförmedling, har i uppdrag att tillgodose behovet av 
språktolkning och översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet består 
av plats- och distanstolkning samt meddelarservice och översättning av text. 
Revisorerna för Tolkförmedling Väst har granskat den verksamhet som 
bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion under år 2017.  
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de lagar för föreskrifter som finns för verksamheten. Den 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper och pröva om verksamheten har bedrivit enligt de uppdrag, mål, 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen samt revisionsreglementet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Tolkförmedling Väst har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att 
direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 59 (forts). 

__________________________ 

 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt för de 
enskilda ledamöterna i direktionen.      

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 

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2017 
 
Protokollsutdrag från direktionen 2018-04-27, § 314, Årsredovisning 2017. 
 
PM med bedömning avseende årsredovisning 2017 för kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst upprättad av PwC:s auktoriserade revisor Gunilla 
Lönnbratt 2018-05-02. 
 
Revisionsberättelse för år 2017 upprättad av revisorerna i Tolkförmedling Väst  
2018-05-16 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-05-21, 
Ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst år 2017. 

Protokollsutdrag KS § 114/18.     

Expedieras till: 
Tolkförmedling Väst 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 60 Dnr 2018/00225  

Ansvarsfrihet för direktionen Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg år 2017 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg för verksamhetsåret 2017.  

Björn Fagerlund (M), Anette Karlsson (M), Björn Nilsson (S) samt Sture 
Pettersson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.    

Bakgrund 

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat 
årsredovisning för år 2017. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs 
i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. De ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer sammantaget att direktionen har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och 
den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer att god 
ekonomisk hushållning föreligger då det ekonomiska målen nåtts och riktlinjerna 
för verksamheten följts. 
 
Det ekonomiska resultatet visar överskott om 1 900 tkr vilket kan jämföras med 
ett överskott om 1 100 tkr för år 2016. Det är bättre än såväl budget som 
delårsrapportens resultat. Orsakerna är på intäktssidan fler fakturerade 
automatlarm och intäkter från övningsfältet samt på kostnadssidan bl.a. minskad 
pensionsavsättning. En del senarelagda investeringar har också inneburit lägre 
avskrivningar än planerat under år 2017. Balanskravet uppnås och inga tidigare 
underskott finns att täcka. 
 
Revisorerna inom kommunalförbundet tillstyrker att direktionen och direktionens 
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.     

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 60 (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 

Helårsbokslut för år 2017 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 
 
Årsredovisning 2017 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport. 
 
Missivbrev från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2018-04-30, Ansvarsfrihet 
för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 
 
Protokollsutdrag från sammanträde med direktionen för Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg 2018-02-22 § 17, Årsbokslut år 2017. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-05-02, 
Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2017 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-05-04, 
Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2017 
 
Protokollsutdrag KS § 115/18      

Expedieras till: 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 61 Dnr 2016/00279  

Översiktsplan för Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Översiktsplan för Mariestads kommun 2030 
med justeringen att meningarna tre och fyra i högerspalten på sidan 143 
ändras till följande lydelse: Kommunen anser att vindkraft inte ska byggas ut inom 
radien 900 meter från befintlig bostadsbebyggelse, i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut § 92/2014. Detta för att ljudnivåer inte ska överstiga 35 db (A). 

2. I och med ovanstående beslut upphör följande handlingar att gälla: 
 

Översiktsplan 2015 (Kf § 104/03) 
FÖP Sjöstaden (Kf § 121/08) 
FÖP Mariestad Norra (Kf § 108/10) 
Vindbruksplan (Kf § 62/10) 
LIS-plan (Kf § 85/11) 
FÖP Mariestad (Kf § 69/13)    

3. När planen vunnit laga kraft får kommunstyrelsen i uppdrag att digitalisera 
planen.    

Representanterna för Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut att inte godkänna Janne Janssons (S) ändringsyrkanden.   

Bakgrund 

Översiktsplanen är ett strategiskt kommunövergripande dokument som ska 
redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvändningen och hur den bebyggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen redovisar även 
hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer och 
möta upp gentemot regionala och nationella planer och mål. 
 

En översiktsplan är inte bindande, enbart vägledande. Den ger inga rättigheter 
eller skyldigheter till vare sig enskilda eller myndigheter. I planen vägs och 
prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-11 att den kommunövergripande 
översiktsplanen från år 2003 skulle aktualiseras. Planenheten har arbetat sedan 
hösten 2015 för att i flera steg aktualisera översiktsplanen.  
 

De dokument som tagits fram parallellt med själva översiktsplanen kommer 
fortsatt att gälla, medan tidigare tillägg och fördjupningar upphör. Relevant 
fakta från dessa dokument har dock arbetats in i översiktsplanen 2030. 
Följande dokument gäller fortsatt ihop med översiktsplanen: 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 61 (forts). 

__________________________ 

- Landsbygdsstrategi (2016) 

- Klimatanpassningsplan (2017) 

- Bostadsförsörjningsprogram (2018) 

 
Samråd av planförslaget har genomförts mellan den 23 mars – 22 juni 2017. 
Utställning av det reviderade planförslaget genomfördes den 26 februari – 22 
april 2018. Upprättad antagandehandling har i viss mån reviderats utifrån 
inkomna synpunkter under utställningen.      

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.     

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med följande 
ändringsyrkande på sidan 143, tredje och fjärde meningen i högerspalten som 
lyder enligt följande: Som komplettering till Vindbruksplanen föreslår kommunen att 
vindkraft inte ska byggas ut inom radien 900 meter från befintlig bostadsbebyggelse. Detta 
för att hålla ljudnivåer om 35 db (A). 

Abrahamsson (M) yrkar att denna mening ändras till: Kommunen anser att vindkraft 
inte ska byggas ut inom radien 900 meter från befintlig bostadsbebyggelse, i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut § 92/2014. Detta för att ljudnivåer inte ska överstiga 35 db (A). 
 
Janne Jansson (S) yrkar på följande ändringar i översiktsplanen: 
 
1. Bäckatorpet ska utgå ur Översiktsplanen som nytt bebyggelseområde. 

2. Marieforsleden norra ska utgå ur Översiktsplanen som nytt 
bebyggelseområde. 

3. Göteborgsvägen ska utgå ur Översiktsplanen som nytt bebyggelseområde. 

4. Sund södra ska utgå ur Översiktsplanen som nytt bebyggelseområde. 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer kommunstyrelsens förslag och Abrahamssons 
(M) ändringsyrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Abrahamssons (M) ändringsyrkande. 
 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer därefter kommunstyrelsens förslag och Janssons 
(S) ändringsyrkande punkten 1 under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 61 (forts). 

__________________________ 
 

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 Janne Janssons (S) 
ändringsyrkande punkten 1 röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 27 ja-röster och 20 nej-röster. (2 ledamöter är 
frånvarande). Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, 
protokollsbilaga 1. 
 
Ordförande Jan Wahn (C) ställer därefter kommunstyrelsens förslag och 
Janssons (S) ändringsyrkande punkten 2 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 Janne Janssons (S) 
ändringsyrkande punkten 2 röstar nej. 
 

Vid omröstningen avges 28 ja-röster och 19 nej-röster. (2 ledamöter är 
frånvarande). Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, 
protokollsbilaga 2. 
 
Ordförande Jan Wahn (C) ställer därefter kommunstyrelsens förslag och 
Janssons (S) ändringsyrkande punkten 3 under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande Jan Wahn (C) ställer därefter kommunstyrelsens förslag och 
Janssons (S) ändringsyrkande punkten 4 under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.     

Underlag för beslut 

Översiktsplan Mariestads kommun 2030, antagandehandling 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Hanna Asp 2018-05-09, 
Översiktsplan för Mariestads kommun. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 61 (forts). 

__________________________ 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-05-14, 
Beslut om antagande: Översiktsplan för Mariestads kommun 
 
Protokollsutdrag KS § 116/18.      

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Socialchef  Lotta Hjoberg 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Teknisk chef Michael Nordin 
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 62 Dnr 2018/00193  

Fråga om ansvarsfrihet för överförmyndaren år 2017 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja överförmyndaren ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att bevilja kommunstyrelsen, övriga 
nämnder och enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. I samband med detta beslut gav kommunfullmäktige 
även fullmäktiges presidium i uppdrag att, till nästa sammanträde, bereda 
ärendet om ansvarsfrihet för överförmyndaren. 
 

Överförmyndarens verksamhetsområde och uppgifter 

Överförmyndaren ska ansvara för de uppgifter som enligt lag och förordning 
ska handhas av överförmyndaren. Till det regelverket räknas företrädesvis 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen samt lagen om god man för 
ensamkommande barn.  

Överförmyndarens huvudsakliga uppgifter är att utöva tillsyn över förmyndare, 
gode män och förvaltare samt besluta i tillståndsfrågor enligt föräldrabalken.  

Överförmyndaren ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med lag och 
förordning samt i enlighet med av fullmäktige beslutade styrdokument och 
bestämmelserna i reglemente för överförmyndaren (§ 160/14).  

Länsstyrelsen utövar årlig tillsyn av överförmyndaren. Länsstyrelsen har inte haft 
något att anmärka på verksamheten under ett stort antal år. 
 

Ekonomiskt resultat 

Överförmyndaren har en budget om totalt 1 200 tkr. År 2015 uppvisade 
verksamheten ett mindre överskott. För åren 2016 och 2017 uppvisade 
verksamheten underskott. Underskottet år 2016 uppgick till 260 tkr och för år 2017 
uppgick underskottet till 710 tkr. 

Orsakerna till underskottet är främst: 

- En kontinuerlig ökning av antalet ärenden. 

- Ökad kostnad för svåra ärenden där kommunen köper tjänst från extern aktör. 

- Ökad kostnad för reseersättningar. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 62 (forts). 

__________________________ 

Kommunens köp av tjänst av extern aktör sker med anledning av hot och våld samt 
problem med anhöriga som vill få tillgång till klienternas pengar. Det har inte stått att 
finna någon god man som är villig att åta sig dessa ärenden. Den externa aktören har 
även specialkompetens inom flera områden. 

Det kan konstateras att ärenden som avser ensamkommande flyktingbarn inte 
påverkar överförmyndarens budget. Dessa kostnader finansieras av Migrationsverket 
alternativt socialnämnden. 
 

Genomlysning av överförmyndarverksamheten upprättad av pwc 

I en genomlysning av överförmyndarverksamheten upprättad av pwc i maj 2018 
konstateras att: Givet de ekonomiska underlag vi tagit del av i kombination med 
tillgänglig verksamhetsstatistik indikerar att överförmyndarverksamhetens 
budget (nettokostnad) bygger på ett antagande om att volymökning ska 
kompenseras via statliga driftsbidrag, vilket det inte gjort fullt ut. Ökad volym i 
kombination med kostnader för svåra ärenden (köpta tjänster) förklarar därför i 
enlighet med kommunens egen utredning överförmyndarverksamhetens 
underskott i förhållande till budget. 

I dokumentets sammanfattning konstateras att överförmyndarverksamheten 
som helhet betraktat redan idag till stor del klarar av att bedriva en rättssäker 
och effektiv verksamhet. Något som även i stort bekräftas via till exempel 
Länsstyrelsens årliga tillsyn.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Skrivelse upprättad av kommunfullmäktiges presidium 2018-05-28, Fråga om 
ansvarsfrihet för överförmyndaren.      

Expedieras till: 
Överförmyndare Helena Harborn 
Kommunikationschef Annika Björklund 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Kommunrevisionen 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 63 Dnr 2018/00058  

Valärenden 

  

Val av kommunrevisor (KS 2018/159) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Det noteras att valberedningen återkommer med förslag till ny kommunrevisor 
efter Bengt-Olof Aronsson (L). 

Bakgrund 

Bengt-Olof Aronsson (L) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara 
kommunrevisor. Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 att entlediga 
Aronsson (L) från uppdraget att var kommunrevisor. 

_______________________________   

Val av ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen 
för att få utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter Bror Amell (S). 

Bakgrund 

Med anledning av Bror Amells (S) bortgång har fullmäktige att begäras hos 
Länsstyrelsen för att få utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter Bror Amell (S).     

Expedieras till: 
Lönenämnden 
Kommunrevisionen 
Kommunsekreterare Malin Eriksson 
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Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 61, punkten 1 i Janssons ändringsyrkande 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Johan Abrahamsson (M) X    

Anette Karlsson (M) X    

Johnny Odhner (M) X    

Erik Ekblom (M) X    

Bert Levefelt (M) X    

Elvi Fagerlund (M) X    

Sandra Magnusson (M) X    

Björn Fagerlund (M) X    

Gunilla Hellsten Boman (M) X    

John-Gunnar Nilsson (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    

Göran Hellström (L) X    

Morgan Forsberg (KD) X    

Emma Sjögren (KD) X    

Marina Smedberg (S)  X   

Ida Ekeroth (S)  X   

Marianne Kjellquist (S)  X   

Gun-Britt Alenljung (S)  X   

Janne Jansson (S)  X   



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-06-11 

Sida 19 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 61, punkten 1 i Janssons ändringsyrkande (forts). 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Linnea Wall (S)  X   

Sture Pettersson (S)  X   

Gerd Larsson (S)  X   

Björn Nilsson (S)  X   

Leif Udéhn (S)  X   

Tuula Ojala (S)  X   

Håkan Fernström (S)  X   

Marianne Johansson (S)  X   

Leif Andersson (S)  X   

Marie Molin (S)  X   

Per-Inge Carlsson (S)  X   

Per Rosengren (V) X    

Chris Nygren (V)  X   

Mikael Jonsson (V)  X   

Marie Engström Rosengren (V) X    

Bengt Erik Askerlund (MP)  X   

Mats Karlsson(MP)  X   

John Henningsson (SD)    X 

Marie Bivefors (SD)    X 

Ola Jonegård (-) X    

Henrik Karlsson (-) X    

Christer Dalvik (MAP) X    

Jan Wahn (C), ordförande X    

Summa 27 20  2 
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Protokollsbilaga 2 - Omröstning § 61, punkten 2 i Janssons ändringsyrkande 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Johan Abrahamsson (M) X    

Anette Karlsson (M) X    

Johnny Odhner (M) X    

Erik Ekblom (M) X    

Bert Levefelt (M) X    

Elvi Fagerlund (M) X    

Sandra Magnusson (M) X    

Björn Fagerlund (M) X    

Gunilla Hellsten Boman (M) X    

John-Gunnar Nilsson (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    

Göran Hellström (L) X    

Morgan Forsberg (KD) X    

Emma Sjögren (KD) X    

Marina Smedberg (S)  X   

Ida Ekeroth (S)  X   

Marianne Kjellquist (S)  X   

Gun-Britt Alenljung (S)  X   

Janne Jansson (S)  X   
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 2 - Omröstning § 61, punkten 2 i Janssons ändringsyrkande (forts). 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Linnea Wall (S)  X   

Sture Pettersson (S)  X   

Gerd Larsson (S)  X   

Björn Nilsson (S)  X   

Leif Udéhn (S)  X   

Tuula Ojala (S)  X   

Håkan Fernström (S)  X   

Marianne Johansson (S)  X   

Leif Andersson (S)  X   

Marie Molin (S)  X   

Per-Inge Carlsson (S)  X   

Per Rosengren (V) X    

Chris Nygren (V) X    

Mikael Jonsson (V)  X   

Marie Engström Rosengren (V) X    

Bengt Erik Askerlund (MP)  X   

Mats Karlsson(MP)  X   

John Henningsson (SD)    X 

Marie Bivefors (SD)    X 

Ola Jonegård (-) X    

Henrik Karlsson (-) X    

Christer Dalvik (MAP) X    

Jan Wahn (C), ordförande X    

Summa 28 19  2 

 


