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Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2, kl 18:00-21:10 

Beslutande Se nästa sida 

  

Utses att justera Anders Karlsson och Ida Ekeroth 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 96-108 

 Eleonor Hultmark  

Ordförande   

 Jan Wahn  

Justerande  

 Anders Karlsson Ida Ekeroth  
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Beslutande Jan Wahn ordförande 
Catarina Åkerblad 2:e vice ordförande 
Johan Abrahamsson (M) ledamot 
Katarina Brydzinski (M) ledamot 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Erik Ekblom (M) ledamot 
Margareta Berggren (M)  tjänstgörande ersättare 
Börje Andersson (M)  tjänstgörande ersättare 
Liselott Andersson (M)  tjänstgörande ersättare 
Göte Andersson (M) ledamot 
Anders Bredelius (M) ledamot 
Ola Jonegård (M) ledamot 
Yvonne Gogolin (M) ledamot 
Richard Thorell (M) ledamot 
Cathrine Kronberg (M) ledamot 
Anita Ahl (M) ledamot 
Urban Claesson (M) ledamot 
John-Gunnar Nilsson (M) ledamot 
Rolf Rutgersson (M) ledamot 
Elin Abrahamsson (M) ledamot 
Anders Karlsson (C) ledamot 
Helena Hallerhed (C) ledamot 
Leif Andersson (C) ledamot 
Göran Hellström (L) tjänstgörande ersättare 
Jan Hallström (L) ledamot 
Morgan Forsberg (KD) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) tjänstgörande ersättare 
Ida Ekeroth (S) ledamot 
Janne Jansson (S) ledamot 
Linnea Wall (S) ledamot 
Sebastian Clausson (S) ledamot 
Anita Olausson (S) ledamot 
Leif Udéhn (S) ledamot 
Nils Farken (S) ledamot 
Ola Bertilsson (S) ledamot 
Sture Pettersson (S) ledamot 
Lillemor Ågren (S) ledamot 
Marianne Johansson (S) tjänstgörande ersättare 
Gun-Britt Alenljung (S) ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Britta Wänström (V) ledamot 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
Henrik Andersson (MAP) ledamot 
Henrik Claesson (MAP) ledamot 
Riitta Holmblad (SD) ledamot 
Per Johansson (SD) tjänstgörande ersättare 
Joar Strid (SD) ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-12-09 

Anslagsdatum 2019-12-16 Anslaget tas ner 2020-01-07 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 96 Dnr 2019/00028  

Handlingar att anmäla 

  

Beslut från kommunstyrelsen om medborgarförslag 

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen beslutat om följande 
medborgarförslag:    

 Medborgarförslag om att namnge en plats i Mariestad till Björn 
Berggrens ära. (KS 2019/281) 
Förslaget har avslagits med hänvisning till Ortsnamnsrådets nationella 
rekommendationer.  

 Medborgarförslag om att biblioteket införskaffar abonnemang på 
streamingtjänsten Cineasterna. (KS 2018/409) 
Förslaget har avslagits med hänvisning till det ansträngda ekonomiska 
läget och kommunfullmäktiges beslut om allmän ekonomisk 
återhållsamhet. 

 

Besluten anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
 

 

Medborgarförslag om bussturer till Ullervad (KS 2019/485) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
(sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag med 
önskemål om bussturer till Ullervad som möjliggör att det går att ta sig till 
Ullerås, kommunens äldreboende, med allmänna kommunikationsmedel. 
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Medborgarförslag om att Låstad och Odensåker ska få postadress 
Mariestad (KS 2019/485) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
(sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
kommunen ska verka för att orterna Låstad och Odensåker får postadress 
Mariestad. Idag har Låstad postadress Timmersdala och Odensåker har 
postadress Väring, vilket förslagsställaren menar kan bli problematiskt då 
information som rör Mariestads kommun inte alltid förmedlas till dessa 
kransorter.   

 

 
Medborgarförslag om att skolköken inte ska behöva följa en 
kommungemensam matsedel (KS 2019/464) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
kommunen skolkök själva ska få välja vilken mat de ska laga och inte följa en 
kommungemensam matsedel. 

 

 
Medborgarförslag om en skräpplockardag våren 2020 (KS 2019/474) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
(sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
kommunen ska anordna en skräpplockardag under våren 2020 och hänvisar till 
att några närliggande kommun kommer att ha det. 
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Motion om biologisk mångfald (KS 2019/491) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
(sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att planer ska tas fram för att 
succesivt öka den biologiska mångfalden. Karlsson (MP) föreslår vidare att 
arbete med biologisk mångfald följs upp och redovisas årligen med mått som 
förvaltningarna föreslår till kommunstyrelsen. 

 

 
Motion om hundrastgårdar (KS 2019/495) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning. 

Bakgrund 

Nils Farken (S) och Lillemor Ågren (S) för Socialdemokraterna har i en motion 
föreslagit att kommunen ska bygga en hundrastgård på västra sidan i Mariestad 
samt att möjligheten till att bygga hundrastgårdar i kransorterna utreds. 

 
 

 

Interpellation gällande uppföljningsrapport om klimatanpassningsplan till 
kommunstyrelsen (KS 2019/487) 
 

Med fullmäktiges medgivande ställer Mats Karlsson (MP) en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande om hur klimatanpassningsplanen drivs framåt, 
följs upp och utvärderas.  
 

Ordförande i kommunstyrelsen, Johan Abrahamsson (M) svarar på 
interpellationen.  
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Fråga om kvaliteten på hemtjänsten i Mariestad (KS 2019/486) 

 
Med fullmäktiges medgivande ställer Sebastian Clausson (S) en fråga till 
socialnämndens ordförande om kvaliteten på hemtjänsten i Mariestad kommer 
att försämras i och med socialnämndens beslut om att anpassa kvaliteten till 
rikssnittet. 
 

Ordförande i socialnämnden, Rickard Thorell (M) svarar på frågan. 

 

 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden (nämndsekr.) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 97 Dnr 2019/00021  

Reformpaket 2020-2022 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att vid arbetet med reformpaket har ekonomichef 
befogenhet att omfördela reformpaketets effekter mellan nämnderna.  

Bakgrund 

Vid budgetbeslutet 2020 och plan 2021-2022 togs ett reformpaket för att vidta 
åtgärder till en budget i balans.  

I samband med budgetbeslutet gjordes en ramfördelning av reformpaketet till 
respektive nämnd. Därefter har vissa mindre förändringar skett och 
ramjusteringar måste göras för att rätt budget till respektive nämnd.  

I och med att ekonomichefen får denna delegation kommer budgeten per 
nämnd vara styrande utifrån kommunfullmäktiges beslut om reformpaketets 
effekt för år budgetåret 2020. 

Dessa åtgärder arbetas med dagligen och för att uppnå de bästa effekterna för 
åtgärderna kan reformpaketet behöva samarbetas med över nämndernas 
gränser. I och med att ekonomichefen får denna delegation kan arbetet fortgå 
enligt beslutat reformpaket med reglering mellan nämnder. Denna hantering 
leder till ett smidigare förfarande då dessa ärenden annars i varje enskilt fall 
skulle beslutas i kommunfullmäktige.  

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 § 209/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-01 

Reformpaket 
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Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Controller Anna Kjellberg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 98 Dnr 2019/00407  

Styrdokument för extraordinära händelser och höjd 
beredskap 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderat styrdokument för extraordinära händelser 
och höjd beredskap.  

Bakgrund 

Kommunen ska enligt Lag (3006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap med 
beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod ta fram 
ett styrdokument som ska innehålla kommunens övergripande mål och 
inriktning, styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, 
bolag och kommunalförbund, övergripande process för risk- och 
sårbarhetsanalys, ambitioner med kommunens geografiska områdesansvar och 
den planering avseende krisberedskap som kommunen ska ta fram eller 
uppdatera under året. Därutöver ska kommunen ha en utbildnings- och 
övningsplan och en krisledningsplan. De skulle tidigare ingå i styrdokumentet 
men kan enligt nu gällande överenskommelse lägst beslutas av 
kommundirektör.  

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 § 211/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-31 

Säkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-30 

Styrdokument extraordinära händelser och höjd beredskap  
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Expedieras till: 
Säkerhetsfunktionen sakerhet@gullspang.se 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 99 Dnr 2019/00401  

Prenumeration på Dagens samhälle 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Med hänvisning till det ansträngda ekonomiska läget beslutar 
kommunfullmäktige att avsluta nuvarande prenumerationer på tidskriften 
Dagens samhälle för samtliga ledamöter i kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges ledamöter och kommunrevisionen i Mariestad har sedan 
ett flertal år erhållit tidskriften Dagens samhälle. Tidningen är ett 
samhällsmagasin som rapporterar från den offentliga sektorn i Sverige och 
utkommer med 45 nummer per år. 

Kommunens kostnad för prenumerationen uppgår till 94 646 kronor per år. 

Samtliga kommunens kostnader diskuteras och prövas kontinuerligt med 
anledning av det mycket ansträngda ekonomiska läget som Mariestads kommun 
befinner sig i. Som ett led i detta, konstateras att ett avslutande av 
prenumerationen av Dagens samhälle, generar en besparing om ca 100 000 
kronor per år.  

Administrativa enheten föreslår att ett antal prenumerationer behålls, så att det 
även fortsättningsvis finns möjlighet att ta del av tidningen, både i pappersform 
och digitalt, vid besök i stadshuset. Tidningen finns även tillgänglig på 
stadsbiblioteket.   

Prenumerationsfrågan kan förslagsvis prövas igen inför nästa mandatperiod.  

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 § 217/19 
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Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-31 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-22 

 

Expedieras till: 
Adm. chef Malin Eriksson  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 100 Dnr 2019/00323  

Taxa enligt plan- och bygglagen, inklusive mät- och 
geodatataxa  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2016, § 118, om taxa enligt plan- 
och bygglagen inklusive kart- och mättaxa, i vilket kommunfullmäktige fastställt 
kommunfaktorn N till 0,85, ska gälla även fortsättningsvis. 

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Ida Ekeroths (S) yrkande.  

Bakgrund 

I Mariestads kommuns budgetarbete inför år 2020 ingår ett reformpaket för att 
uppnå en hållbar ekonomi. Här återfinns förändringar av PBL-taxans 
beräkningsfaktor N från 0,85 till 1,0 för att öka taxans täckningsgrad av 
verksamhetens omkostnader. Det skattefinansierade bidraget till verksamhet 
miljö och bygg kommer att sänkas i motsvarande omfattning och det innebär 
en sänkning för alla MTG-kommunerna. Det totala beloppet att minska 
skattebidraget med beräknas till 300 000 kronor per år, Töreboda och 
Gullspångs kommunbidrag minskar med del av detta belopp enligt 
beräkningsunderlag i samverkansavtalets 8 §. 

Reformpaketet ingår i kommunfullmäktiges beslut om budget för 2020 för 
Mariestads kommun med flerårsplan 2021-2022 och nu föreslås 
kommunfullmäktige i samarbetskommunerna att fatta samma beslut om taxans 
faktor N. 

Justeringen innebär att den som använder sig av verksamhet miljö och byggs 
tjänster betalar en något större del av sin kostnad. Verksamheten är fortfarande 
beroende av medfinansiering av skattekollektivet genom kommunbidragen till 
verksamhetens budget. 

Verksamhet miljö och bygg ser fortsatt positivt på att faktor N är den samma i 
alla tre kommunerna vilket underlättar kommunikationen med sökande och 
verksamhetens eget administrativa arbete. 

MTG: s invånarantal är cirka 39 000 personer och verksamhet miljö och bygg 
håller bemanning och kompetens för att svara upp emot ärenden och uppdrag i 
den omfattning som kan förväntas från ett sådant underlag. Därmed är faktor 
N=1 i linje med SKL:s rekommendationer för Plan-och bygglovstaxa. 
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Storleken på faktor N föreslås av SKL att grundas på invånarantalet i 
kommunerna med siffran 0,8 om kommunen har färre invånare än 20 000,  
1,2 om kommunen har fler invånare än 50 000 och 1 för kommuner med 
invånarantal däremellan. 

Taxans text är även reviderad utifrån ny kommunallag och förvaltningslag.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 augusti 2019, § 91, att föreslå 
kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner att faktor N ska vara 1,0 i Taxa enligt plan och bygglagen inklusive 
mät- och geodatataxa. Taxan förslås träda i kraft den 1 januari 2020. 

MTG styrgrupp beslutade den 17 september 2019, att taxorna i miljö- och 
byggnadsnämnden indexuppräknas enligt tidigare modell, i övrig oförändrat.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att faktor N ska vara 1,0 i enlighet med miljö- och 
byggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige. 

Leif Udéhn (S), Britta Wänström (V), Mats Karlsson (MP) tillstyrker Ida 
Ekeroths (S) yrkande. 

Johan Abrahamsson (M) och Anders Karlsson (C) 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 § 218/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-30 

Protokollsutdrag MBN § 91/19   

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive mät- och geodatataxa 

 

Expedieras till: 
Miljö- och byggnadsnämnden (nämndsekr.) 
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist/tf. chef Malin Bengtsson 
Kommunstyrelsen Töreboda kommun 
Kommunstyrelsen Gullspångs kommun  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 101 Dnr 2019/00322  

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att miljöbalkstaxan ska indexuppräknas årligen 
enligt konsumentprisindex, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den  
11 december 2017, § 101. 

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Ida Ekeroths (S) yrkande.  

Bakgrund 

I Mariestads kommuns budgetarbete inför år 2020 ingår ett reformpaket för att 
uppnå en hållbar ekonomi. Här återfinns förändringar av Miljöbalkstaxans 
timdebitering från 758 kronor till 914 kronor för att öka taxans täckningsgrad 
av verksamhetens omkostnader. Det skattefinansierade bidraget till verksamhet 
miljö och bygg kommer att sänkas i motsvarande omfattning och det innebär 
en sänkning för alla MTG-kommunerna. Det totala beloppet att minska 
skattebidraget med beräknas till 200 000 kronor per år, Töreboda och 
Gullspångs kommunbidrag minskar med del av detta belopp enligt 
beräkningsunderlag i samverkansavtalets 8 §. 

Reformpaketet ingår i kommunfullmäktiges beslut om budget för 2020 för 
Mariestads kommun med flerårsplan 2021-2022 och nu föreslås 
kommunfullmäktige i samarbetskommunerna att fatta samma beslut om 
miljöbalkstaxans timdebitering. 

Justeringen innebär att den som använder sig av verksamhet miljö och byggs 
tjänster betalar en något större del av sin kostnad. Verksamheten är fortfarande 
beroende av medfinansiering av skattekollektivet genom kommunbidragen till 
verksamhetens budget. 

Verksamhet miljö och bygg ser fortsatt positivt på att timavgiften är den samma 
i alla tre kommunerna, vilket underlättar kommunikationen med sökande och 
verksamhetens administrativa arbete. 

En justering finns i bilaga 1 där det sedan tidigare saknats möjlighet att debitera 
tiden för inventering av enskilda avlopp där fastighetsägaren väljer alternativet 
sluten tank som avloppslösning. Se punkt 2 under rubriken Miljöfarlig 
verksamhet enl. kap 9/Prövning. Taxan föreslås träda i kraft 2020-01-01. 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 augusti 2019, § 90, att föreslå 
kommunfullmäktige att ändra timdebiteringen i taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område till 914 kr per timma. 

MTG-styrgrupp beslutade den 17 september 2019 att taxorna i miljö- och 
byggnadsnämnden indexuppräknas enligt tidigare modell, i övrigt oförändrat.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att timdebiteringen ändras till 914 kronor i enlighet med miljö- 
och byggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige.   

Leif Udéhn (S), Britta Wänström (V), Mats Karlsson (MP) tillstyrker Ida 
Ekeroths (S) yrkande. 

Johan Abrahamsson (M) och Anders Karlsson (C) 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 § 219/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-30 

Protokollsutdrag MTG styrgrupp 2019-09-17 

Protokollsutdrag MBN § 90/19  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 

Expedieras till: 
Miljö- och byggnadsnämnden (nämndsekr.) 
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist/tf. chef Malin Bengtsson 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 102 Dnr 2019/00115  

Medborgarförslag om att bygga en inomhuskonstgräsplan i 
Mariestad 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att bygga en inomhusarena 
för fotboll med konstgräs med följande motivering:  

I kommunen finns idag åtta stycken hallar med möjlighet till inomhusfotboll 
samt att kostnaden för en ny inomhushall med konstgräs bedöms bli 
omotiverat hög. 

Reservation 

Ledamöterna för Mariestadspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande om återremiss.  

Bakgrund 

En medborgare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om 
att bygga en inomhushall för främst fotboll med konstgräs. Medborgaren ser 
också möjligheter att använda hallen till mässor, möten med mera.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 mars 2019, § 16/19, överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget lämnades 
likaså till verksamhet teknik för yttrande. Tekniska nämnden har därefter 
behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2019.  

Verksamhet teknik ställer sig avvisande till byggnationen av inomhushall och 
föreslår därför att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget med anledningen att det i kommunen finns åtta stycken 
hallar med möjlighet till inomhusfotboll samt att kostnaden för en ny 
inomhushall med konstgräs bedöms bli omotiverat hög.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.     

Behandling på sammanträdet 

Henrik Claesson (MAP) yrkar att ärendet ska återremitteras för korrigering av 
faktafel då Claesson (MAP) anser att beslutsunderlaget innehåller en 
sammanblandning av begreppen hall för futsal respektive hall för fotboll. 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Sida 19 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Johan Abrahamsson (M) och Anders Karlsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag till beslut och yrkar att ärendet ska avgöras idag. 
 

Ordförande Jan Wahn (C) tar först upp yrkandet om återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 226/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-01 

Protokollsutdrag tn § 170/19 

Protokollsutdrag kf § 16/19 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
Fastighetschef Hans Björkblom 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 103 Dnr 2018/00435  

Motion om försörjningsstöd i juletider 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservation 

Ledamöterna för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Marie Engström Rosengrens (V) yrkande.  

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren, Vänsterpartiet, föreslår i en motion till 
kommunfullmäktige i december 2018 att Mariestads kommun ger en julpeng till 
alla barnfamiljer som vid jultid har försörjningsstöd. För familjer som inte firar 
jul men uppmärksammar andra högtider, ska detta kunna lösas på annat sätt. 
Kommunfullmäktige har i beslut den 10 december 2018, kf 111, överlämnat 
motionen till socialnämnden för beredning. 

Socialnämndens utredning visar bland annat att växa upp i fattigdom har en 
starkt negativ inverkan på barns möjligheter att utvecklas och att tillgodogöra 
sig sina rättigheter. Utredningen har genomförts av avdelningschef Anette 
Karlsson.  

Försörjningsstöd är tänkt som en sista utväg för personer som under en kort tid 
behöver samhällets hjälp för försörjning.  

Ett extra belopp i samband med jul kan ha en positiv effekt för barnen och 
familjerna men det finns vissa svårigheter förknippade med detta som 
presenteras i utredningen, alla familjer firar inte jul, pengarna kan användas till 
annat än vad det är avsett för och så vidare.  

Genom att ta särskild hänsyn till barns behov i form av extra försörjningsstöd 
vid jul följer kommunen barnkonventionens intentioner.  

Kommunens invånare har möjlighet att söka medel ur Sociala samfonden. En 
nackdel är att utdelning endast skett vartannat år sedan 2013. I dessa 
utdelningar har hittills barnfamiljer prioriterats. Utredaren föreslår därför att 
socialnämnden ser över tolkningen av hur Sociala samfonden ska fördelas, så 
att även andra grupper prioriteras om det dessutom görs särskild utdelning av 
försörjningsstöd i december månad. Dessa grupper är till exempel äldre, sjuka 
eller personer med ekonomiska svårigheter av andra skäl.  
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Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.     

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till 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 § 223/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-01 

Protokollsutdrag sn § 127/19   

Protokollsutdrag kf § 111/18 

Motion om försörjningsstöd i jultid 

 

Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Socialchef Karin Utbo 
Avdelningschef Anette Karlsson  
Motionären 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 104 Dnr 2017/00432  

Motion om vikariehantering 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 

2. Vid rekrytering och hantering av intermittenta anställningar ska de rutiner 
bemanningsenheten tagit fram tillämpas. 

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Ida Ekeroths (S) yrkanden om bifall till motionen samt yrkande om ny 
beslutspunkt.  

Bakgrund 

Ida Ekeroth (S) har i en motion till kommunfullmäktige den 11 december 2017,  
kf § 98, föreslagit att kommungemensamma rutiner för vikariehantering ska tas 
fram för att säkerställa ett likvärdigt arbetssätt inom de olika sektorerna och 
som tydliggör ansvar, befogenheter och kostnadskontroll. Uppdraget lämnades 
till kommunstyrelsen för beredning och dåvarande personalchef fick uppdraget 
att lämna ett svar på motionen. Uppdraget har sedan lämnats vidare till 
nuvarande HR-chef.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 10 januari 2018 gett uppdrag 
om att utreda bemanningsenhetens organisation och placering med syfte att 
utöka enhetens arbetsområden och i beslut den 2 oktober 2019 gett uppdrag 
om översyn av bemanningsenheten.  

Inom MTG-kommunerna pågår ett arbete för ett utökat samarbete inom MTG. 
Motiven för detta är bland annat de gemensamma utmaningarna gällande 
kompetensförsörjning, heltidsprojekten med flera. 

Beskrivning av nuläge: 

Bemanningsenheten är idag organisatoriskt placerad centralt i kommunens 
arbetsgivaravdelning, direkt under kommunchef. Motivet till placeringen är 
bland annat den starka kopplingen till kommunens arbetsgivarfunktion, HR-
enheten och att uppdraget är kommunövergripande. 

Samordningsvinsterna är större av denna placering än den eventuellt avgränsade 
nytta en enskild verksamhet skulle få av en annan organisatorisk placering. 
Detta har även framkommit av de tidigare utredningarna om 
bemanningsenhetens uppdrag och organisatoriska placering. 
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Ansvaret fördelas idag enligt följande: 

Verksamheten ansvarar för verksamhet och organisation, inklusive budget, och 
hur den bemannas. I detta ingår ansvar för planering av resursbehov, 
beställning samt arbetsmiljö samt att vara en attraktiv arbetsgivare för att 
attrahera nya medarbetare och få befintliga att vilja vara kvar. 
 
Bemanningsenheten har till uppdrag att rekrytera och fördela tillgängliga 
vikarier utifrån de beställningar verksamheterna gör samt att bevaka LAS-tider 
för dessa vikarier. Uppdraget omfattar även rekrytering till långtidspoolen. 
Detta innebär att respektive verksamhetschef ansvarar för respektive 
verksamhets planering och organisation inklusive bemanningsplan och schema. 
Vid behov av intermittenta anställningar (timvikarier) beställer respektive chef 
dessa hos bemanningsenheten. 

 

Omfattningen av Bemanningsenhetens uppdrag 

Stöd och omsorg 
Bemanningsenheten rekryterar visstidsanställda timavlönade vikarier för arbete 
som baspersonal inom de flesta verksamheter i stöd och omsorg. Behov tillsätts 
utifrån beställningar som respektive arbetsplats gör i WinLas.  

Behoven tillsätts enligt följande prioriteringsordning; resursteam, personal med 
flytande tid, deltidsanställda som vill arbeta mer samt med visstidsanställda 
timavlönade vikarier. I de fall bemanningsenheten inte kan lösa behovet lämnas 
beställningen tillbaka till verksamheten, där ansvarig chef beslutar om ny 
planering i sin verksamhet eller om inbeordring av ordinarie personal på övertid 
ska ske. 

Resursteamet samt timavlönade vikarier är anställda på bemanningsenheten 
medan övriga är anställda på respektive arbetsplats. 

För yrkesgrupper med högskolekompetens finns inte timavlönade vikarier på 
samma sätt utan där täcker medarbetarna upp för varandra i yrkesgruppen, 
tillsätter vikarie för längre vikariat eller har egna pooler, vilket till exempel gäller 
för sjuksköterskor. 

Förskolan 
Bemanningsenheten rekryterar timavlönade vikarier för arbete som vikarie 
inom förskolorna. Behov tillsätts utifrån beställningar som respektive 
arbetsplats gör i WinLas. Behoven tillsätts till största delen med timavlönade 
vikarier.  

Grundskolan 
Rekrytering och tillsättning av vikarier sköts av skoladministratörerna. Sedan 
årsskiftet 2017/18 använder även de WinLas bokning med systemstöd av 
bemanningsenheten. 
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Nedanstående nyttjar inte Bemanningsenhetens tjänster för närvarande: 

 Gymnasieskolan 
Rekrytering och vikarietillsättning sköts av skoladministratör. Från och med 
hösten planeras att införa samma rutiner som inom grundskolan. 

 Kost 
Rekrytering och vikarietillsättning sköts av cheferna. Vikarierna sjukanmäler 
sig till chefen (även på helg) som därefter tillsätter vikarie eller möblerar om 
i verksamheten för att lösa frånvaron. Det finns två pooltjänster varav den 
ena inte är tillsatt i dagsläget. 

 Lokalvård 
Rekrytering och vikarietillsättning sköts av cheferna. Vikarierna sjukanmäler 
sig till chefen (från ca kl. 06.00 eller kvällen före) som ringer in vikarie eller 
möblerar om i verksamheten för att lösa frånvaron. 

 
Ekonomi 

Verksamheten är avgiftsfinansierad till 100 procent. Kostnaderna kontrolleras 
och följs upp av bemanningsenhetens chef och verksamheternas ekonomer. 

Förutsättningar för fortsatt utveckling av uppdrag, rutiner och processer: 

Placering:  
Oförändrad 

Organisation: 
Enheten måste ha tillräcklig bemanning för en rimlig arbetsbelastning och en 
hållbar arbetsmiljö och nuvarande Ledning och bemanningsfunktion anpassas 
långsiktigt med rekryterare och bemanningsassistenter utifrån uppdragets 
omfattning och volym. 

Om enheten ska vara bemannad på helger, måste ytterligare utökning med fler 
bemanningsassistenter ske. Enhetens bemanning på vardagar kan inte fördelas 
om och flyttas till helger, då den stora belastningen ligger på vardagar och de 
uppgifter som utförs på helger i huvudsak är av akutkaraktär.   

Organisatorisk följsamhet mot förändringar i verksamheterna måste beaktas. 
Det vill säga, ökar en verksamhet volymen på uppdraget till bemanningsenheten 
eller om möjligheterna att rekrytera med intermittenta anställningar är svåra, 
som i dagsläget, måste bemanningsenheten få möjlighet till att anpassa sin 
volym i förhållande till detta. 

Uppdraget 

Enhetens nuvarande arbetssätt och grunduppdrag, att rekrytera och fördela 
tillgängliga vikarier utifrån de beställningar verksamheterna gör, kvarstår som 
oförändrat och tillvägagångssättet att hitta ny kompetens ska utgöra en naturlig 
del av kommunens arbetssätt med kompetensförsörjning. 
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Förutsättningar:  

De riktlinjer, regler och arbetssätt liksom systemstöd som används inom 
bemanningsenheten i nuvarande uppdrags omfattning, ska också användas 
inom övriga verksamheter om uppdraget utökas. 

Budget/anslagsfinansiering eller avgift?  

Anslagsfinansierad budget för driften förordas efter vunna erfarenheter av 
avgiftsfinansiering. Enhetschefens lön bör ligga utanför enhetens budget. 

Ansvarsfördelning mellan enheten och verksamheterna:  

Ingen förändring. Verksamheten ansvarar fortsatt för verksamhet och 
organisation och hur den bemannas. I detta ingår ansvar för planering av 
resursbehov, beställning samt arbetsmiljön/att vara en attraktiv arbetsgivare för 
att få medarbetarna att vilja vara kvar. 

Bemanningsenhetens uppdrag är att rekrytera och fördela tillgängliga vikarier 
utifrån beställning.  

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 

2. Vid rekrytering och hantering av intermittenta anställningar ska de rutiner 
bemanningsenheten tagit fram tillämpas. 

3. För att möjliggöra en utökning av bemanningsenheten arbetsområden ska 
den fortsatt vara centralt placerad inom kommunens arbetsgivaravdelning, i 
vilken HR-enhet och bemanningsenheten för närvarande ingår.      

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar bifall till motionen. 

 
Vidare yrkar Ekeroth (S) att kommunfullmäktige även ska besluta enligt 
följande:  

 Att kommungemensamma rutiner för vikariehantering tas fram för att 
säkerställa ett likvärdigt arbetssätt inom de olika sektorerna som tydliggör 
ansvar, befogenheter och kostnadskontroll. 
 

Slutligen tillstyrker Ekeroth (S) kommunstyrelsens förslag i punkterna 2 och 3 
som lyder:  

 Vid rekrytering och hantering av intermittenta anställningar ska de rutiner 
bemanningsenheten tagit fram tillämpas. 

 För att möjliggöra en utökning av bemanningsenheten arbetsområden ska 
den fortsatt vara centralt placerad inom kommunens arbetsgivaravdelning, i 
vilken HR-enhet och bemanningsenheten för närvarande ingår. 
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Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag i punkterna 1 och 2 
som lyder: 

 Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 

 Vid rekrytering och hantering av intermittenta anställningar ska de rutiner 
bemanningsenheten tagit fram tillämpas. 

 

Vidare yrkar Abrahamsson (M) att punkt 3 i kommunstyrelsens förslag ska 
strykas.  
 
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med 
Johan Abrahamssons (M) ändringsyrkande.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 220/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-31 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-01   

Bilaga. Rekryteringsrutiner intermittent anställda vikarier   

Protokollsutdrag kf § 98/17 

Motionen 

 

 
Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson 
Motionären  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 105 Dnr 2019/00364  

Motion om rehabbadet på Mariestads sjukhus 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt tekniska nämnden att ta 
fram ett förslag till hyresavtal inklusive finansiering av rehabbassängen på 
Mariestads sjukhus med Västra Götalandsregionen.    

Reservation 

Ledamöterna för Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Marie Engström Rosengrens (V) yrkande om återremiss.  

Bakgrund 

Johan Abrahamsson (M), Morgan Forsberg (KD), Anders Karlsson (C) och 
Göran Hellström (L) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
Mariestads kommun ska förhandla fram och teckna ett hyresavtal för rehab 
bassängen på Mariestads sjukhus. Förslaget är att kommunen ska ta 
huvudansvaret för rehab badet med skötsel, uthyrning och fakturering.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 30 september 2019, § 60, överlämnat  
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Förslaget till kommunfullmäktige är att motionen ska bifallas och att uppdrag 
ska ges till tekniska nämnden att ta fram ett förslag till hyresavtal inklusive 
finansiering av rehabbassängen på Mariestads sjukhus med Västra 
Götalandsregionen då efterfrågan på rehab bad i kommunen är stort och de 
varma baden är en bra form av rehabilitering för många grupper i samhället.      

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att ärendet ska återremitteras då 
Rosengren (V) anser att ärendet inte är berett i enlighet med kommunallagens 
beredningskrav. 
 

Britta Wänström (V) tillstyrker Marie Engström Rosengrens (V) yrkande. 
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Johan Abrahamsson (M), Henrik Karlsson (M) och Morgan Forsberg (KD) 
tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Ordförande Jan Wahn (C) tar först upp yrkandet om återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 221/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-01 

Protokollsutdrag kf § 60/19 

Motion om rehab-badet på Mariestads sjukhus      

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr). 
Fastighetschef Hans Björkblom 
Teknisk chef Michael Nordin 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 106 Dnr 2019/00144  

Motion om parkeringsplats för tunga fordon 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad då frågan kommer att hanteras i 
framtida exploatering av industriområden.      

Bakgrund 

Per-Olof Henningsson för Sverigedemokraterna föreslår i en motion att det ska 
skapas en gemensam parkeringsplats för tunga fordon i Mariestad. Man föreslår 
vidare med hänvisning till ovanstående att undersökningar genomförs om vilka 
fysiska och ekonomiska möjligheter är tillgängliga för anläggande av sådan och 
om möjlighet finns att man även beräknar tidpunkt för byggstart.  

Enligt motionen finns önskemål från företagare, chaufförer och allmänheten 
om en gemensam parkering för tunga fordon i Mariestad. Detta för att få en 
ökad trygghetskänsla och säkerhet. Parkering ska vara avgiftsbelagd, inhägnad 
och det ska finnas duschmöjligheter. Samtidigt vill man även införa 
parkeringsförbud för tunga fordon på vägarna i Mariestad.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 mars 2019 , kf § 16, överlämnat 
motionen till tekniska nämnden för beredning.  

I gatuchefens tjänsteskrivelse framgår att det för närvarande är det möjligt att 
parkera på vissa gator i Mariestad i anslutning till industriområden. Det finns 
även ett antal platser utmed E20 (Lugnås/E3 baren, Rattugglan och Hassle) där 
det också finns möjlighet att äta.  

Frågan kring ytterligare möjlighet för parkeringsplatser för tunga fordon har 
beretts gemensamt med utvecklingsenheten och kommer att finnas med när 
Mark- och exploatering och näringslivsenheten arbetar med exploatering av 
våra industriområden utmed E20. Arbetet kommer att ske i samarbete med 
lokala företag och branschföreträdare för Sveriges Åkeriföretag. Motionen 
förslås därmed att anses vara besvarad.      

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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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 222/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-01 

Protokollsutdrag tn 175/19  

Protokollsutdrag kf § 16/19 

Motion om parkeringsplats för tunga fordon      

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Teknisk chef Michael Nordin 
Motionären  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 107 Dnr 2019/00412  

Motion om att tillgänglighetsanpassa fullmäktigesalen 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Med hänvisning till att Vänersalen är tillgänglighetsanpassad anser fullmäktige 
motionen vara besvarad.   

Bakgrund 

Nils Farken (S) har i en motion föreslagit att Vänersalen (där fullmäktige 
sammanträder) ska tillgänglighetsanpassas och att talarstolen på högersidan 
flyttas så att alla i salen kan se skärmen oavsett var man sitter.  

Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 oktober 2019 att överlämna 
motionen till fullmäktiges presidium för beredning och beslut.  

Vänersalen är tillgänglighetsinventerad och finns med i 
”Tillgänglighetsdatabasen”. (Tillgänglighetsdatabasen är en databas i Sverige 
som erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i 
och på offentliga platser). Inventeringen av Vänersalen visar bland annat att: 

• ljudmiljön är bullerfri 

• ljudet får en kort efterklang 

• belysningen är bländfri 

• belysningen är jämn 

• det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm 

• en gångyta är hårdgjord, jämn  

• vändmöjlighet finns  

• ledarhund, servicehund, signalhund är tillåten i lokalen 

• podiets kant har ljushetkontrast 0,40NCS  

• hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns 

• att det finns en trappa som kompenseras av en ramp 

• nedersta och översta trappsteget till podiet har en kontrastmarkering på 
0NCS 

• rampens underlag är hårdgjord, jämn 

• rampens nedersta och översta del har en kontrastmarkering på 0NCS 

• det finns avåkningsskydd på rampen 
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• hörselteknisk utrustning finns i lokalen. 

• regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns 

• hörselteknisk utrustning är fast teleslinga  

• personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen 

 

Då det är ont om förrådsutrymmen i nära anslutning till Vänersalen finns det 
ibland mer stolar och bord i salen än vad som behövs. Behovet av extra 
förrådsutrymmen har påtalats till Mariehus som är fastighetsägare. Ambitionen 
är att få till stånd ett utrymme bakom Vänersalen där stolar och bord kan 
förvaras då de inte behövs, vilket skulle göra att salen inte belamras med 
onödigt mycket möbler.  

Salens bägge talarstolar står på hjul och är således flyttbara. Vid de fall behov 
finns att flytta på någon av dessa stolar går det enkelt att skjuta dem åt sidan.  

I salen finns även en whiteboard på hjul. Det noteras att det är viktigt att denna 
inte står på rampen upp till podiet då salen används för 
fullmäktigesammanträden.   

Med hänvisning till ovanstående konstaterar fullmäktiges presidium att 
Vänersalen i allt väsentligt är tillgänglighetsanpassad och anser därmed att 
motionen ska anses besvarad.   

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 

Med hänvisning till att Vänersalen är tillgänglighetsanpassad anser fullmäktige 
motionen vara besvarad.      

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp förslag från kommunfullmäktiges presidium 
till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med presidiets 
förslag.      

Underlag för beslut 

Skrivelse upprättad av kommunfullmäktiges presidium, 2019-11-11 

Motion av Nils Farken (S), 2019-10-25 

Utdrag från Tillgänglighetsdatabasen över Vänersalen 

Protokollsutdrag kf § 78/19 

 

Expedieras till: 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 108 Dnr 2019/00029  

Valärenden  

  

Val av ledamot till socialnämnden (KS 2019/455)  

Kommunfullmäktiges beslut  

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Rune Skogsberg (C) till 
ledamot i socialnämnden. 

Bakgrund  

Erik Ekblom (M) har tidigare efter begäran blivit entledigad från uppdraget som 
ledamot (tillika ordförande) i socialnämnden.  Ledamoten Richard Thorell (M) 
utsågs vid detta tillfälle till ny ordförande. Valberedningen har nu återkommit 
med förslag på ny ledamot efter Ekblom (M). 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
Rune Skogsberg (C) 
Socialnämnden (nämndsekr.) 

 
 
 
 

 

 


