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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-09-26

Anslagsdatum

2016-09-29

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-10-22
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Förändring i ärendelistan
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i ärendelistan:
-

Ärende 9 (Delårsrapport år 2016 för Mariestads kommun) tas upp som
ärende 8.

-

Ärende 8 (Prognos 3 år 2016 för Mariestads kommun) tas upp som
ärende 9.

-

Ärende 12 (Medborgarförslag om förbud att sälja fyrverkerier och/eller
pyroteknisk utrustning i Mariestads kommun) tas upp som ärende 11.

-

Ärende 14 (Medborgarförslag om att införa allmänt förbud mot
fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning för
privatpersoner inom Mariestads kommun) tas upp som ärende 12.

________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 85

Dnr 2016/00017

Handlingar att anmäla
Kommunfullmäktiges beslut

Socialnämnden ska för varje kvartal lämna en rapport till inspektionen för vår och
omsorg (IVO) över de beslut inom socialtjänst och LSS som inte har verkställts inom
föreskriven tid. Rapporten ska även lämnas in till fullmäktige.
Socialnämnden har lämnat en rapport för sektor stöd och omsorg för kvartal 1 år
2016.
Redovisningen antecknas till protokollet. (KS 2016/291)

Expedieras till:
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 86

Dnr 2016/00349

Handling att anmäla - Motion om att ta fram riktlinjer för vad
som vägs in i begreppet närproducerade råvaror/livsmedel inför
kommande upphandlingar
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till utbildningsnämnden för beredning.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska ta fram
riktlinjer för vad som vägs in i begreppet närproducerade råvaror/livsmedel inför
kommande upphandlingar.

Expedieras till:
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 87

Dnr 2016/00350

Handling att anmäla - Motion om ökad andel närproducerade
och ekologiska livsmedel inom kommunens verksamheter
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till utbildningsnämnden för beredning.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att det ska göras en kartläggning över
nuvarande livsmedel inom kommunens verksamheter som kan ersättas med
närproducerade ekologiska livsmedel.
Bivefors (SD) föreslår även att det ska göras en kartläggning för att få kontakt med
lokala bönder och näringsidkare för ett framtida samarbete när det gäller inköp av
lokalproducerad mat samt att Mariestads kommun ska ha som mål att bli den mest
eko-vänliga kommunen.

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige
Kf § 88

Dnr 2016/00363

Handling att anmäla - Motion om förbättrad integration
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen utbildningsnämnden och socialnämnden
för beredning.
Bakgrund

Sture Pettersson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska förbättra
sitt integrationsarbete genom att kommunfullmäktige anslår 2.4 mnkr av de statliga
medel för flyktingmottagande som tilldelats kommunen för att anställa en
flyktingsamordnare under tre år. Vidare föreslår Pettersson (S) att 6 mnkr av
flyktingpengarna ska gå till de ideella föreningar i kommunen som arbetar aktivt med
integrationsfrågor samt att 1.5 mnkr avsätts till den öppna förskolans verksamhet.

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 89

Dnr 2016/00310

Handling att anmäla - Medborgarförslag om
trafiksäkerhetshöjande insatser vid utfarten från Djurögatan till
Strandvägen i Mariestad
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för
beslut.
Bakgrund

Göran Norberg, Djurögatan 4 i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit
trafiksäkerhetshöjande insatser vid utfarten från Djurögatan till Strandvägen i form
av övergångsställen med vägbula eller refug vilket förslagsställaren menar skulle höja
trafiksäkerheten på Strandvägen avsevärt.

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 90

Dnr 2016/00303

Handling att anmäla - Medborgarförslag om att sätta upp
flaggor runt ställplatsen i yttre hamnen
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för
beslut.
Bakgrund

Tore Hermansson, Noltorpsvägen 4 i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit
att det ska sättas upp flaggstänger runt ställplatsen i yttre hamnen för att kunna flagga
med besökande utländska gästers flaggor.

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 91

Dnr 2016/00312

Handling att anmäla - Medborgarförslag om att sätta upp ett
räcke längs med gång- och cykelbanan över Marieholmsbron
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska
nämnden för beslut.
Bakgrund

Birgitta Kabacken, Österlånggatan 3 A i Mariestad har i ett medborgarförslag
föreslagit att det ska sättas upp ett räcke längs med gång- och cykelbanan över
Marieholmsbron.

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 92

Dnr 10091

Delårsrapport år 2016 för Mariestads kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för år 2016.
Kommunfullmäktige noterar att kvarvarande medel om 12 500 tkr som kommunen
erhållit av staten för flyktingmottagande inte ingår i delårsbokslutet.
Bakgrund

Enligt kommunens tidplan för ekonomisk uppföljning ska en delårsrapport upprättas
och delges fullmäktige. Redovisningsenheten har upprättat en delårsrapport per den
31 augusti 2016 för Mariestads kommun.
Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om delårsrapporten på sammanträdet.
Kommunrevisionens ordförande Lennart Ström (S) redogör för revisionens yttrande
över delårsrapporten.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker delårsrapporten för år 2016.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Delårsrapport per 31 augusti 2016 för Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2016-08-19,
Delårsrapport år 2016 för Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-19,
Delårsrapport år 2016 för Mariestads kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 92 (forts).

___________________________
Granskning och utlåtande från kommunrevisionen avseende delårsrapport 2016,
2016-09-16
Granskningsrapport avseende delårsrapport 2016 upprättad av PwC i september
2016

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 93

Dnr 2016/00140

Prognos 3 år 2016 för Mariestads kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten 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.
Ekonomienheten har upprättat prognos 3 år 2016 för Mariestads kommun som
ekonomichef Jonas Eriksson föredrar på 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

Prognos 3 år 2016 för Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Prognos 3 år 2016 för
Mariestads kommun

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 94

Dnr 2016/00008

Kommunrevisionens budget för år 2017
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anslaget till kommunrevisionen för år 2017 ska
uppgå till 850 000 kronor.
Bakgrund

Kommunfullmäktiges presidium är budgetberedning för kommunrevisionen.
Kommunrevisionen har inkommit med en begäran om anslag för
revisionsverksamheten år 2017. I begäran hemställer kommunrevisions ordförande
Lennart Ström (S) att fullmäktige ska återställa budgeten för kommunrevisionen till
900 000 kronor för verksamhetsåret 2017.
Som motivering till begäran anför kommunrevisionen bland annat att samarbetet
mellan revisionsgrupperna inom MTG har intensifierats när det gäller granskning av
de gemensamma nämnderna vilket ställer krav på ökade medel för att kunna
genomföra granskningar. Vidare har kommunrevisionens fortbildning fått stå tillbaka
de senaste åren och i kombination med att nya revisorer valts in ökar behovet av
utbildningsinsatser framöver.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att fullmäktige utökar anslaget till
kommunrevisionen att uppgå till 850 000 kronor för år 2017.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse från kommunrevisionen 2016-03-15, Hemställan om anslag för
revisionsverksamheten 2017
Skrivelse upprättad av kommunfullmäktiges presidium 2016-06-09,
Kommunrevisionens budget 2017

Expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 95

Dnr 2016/00063

Medborgarförslag om förbud att sälja fyrverkerier och/eller
pyroteknisk utrustning i Mariestads kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering:
Kommunen bedöms inte ha någon laglig möjlighet att generellt förbjuda försäljning
av fyrverkerier eller pyroteknisk utrustning. Räddningstjänsten Östra Skaraborg är
den kommunala instans som har att handlägga ansökningar om försäljning av dessa
varor utifrån de regler som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har
upprättat.
Bakgrund

Una Modig, Krontorp, Hinkan 1 i Mariestad har i medborgarförslag föreslagit att
Mariestads kommun ska införa ett totalt förbud att sälja fyrverkerier och/eller
pyroteknisk utrustning. medborgarförslaget överlämnades till miljö- och
byggnadsnämnden för beredning.
I ärendet har samråd skett med Räddningstjänsten Östra Skaraborg som har lämnat
följande uttalande: Räddningstjänsten är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Lagstiftningen gäller för hantering,
överföring och import av brandfarliga och explosiva varor samt sådana förberedande
åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken samt
konsekvenserna av en brand eller en explosion.
Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa,
miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av
brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande
med varorna.
När någon vill hantera explosiv vara, som t.ex. fyrverkerier, prövar räddningstjänsten
om detta kan göras på ett sätt som uppfyller krav i gällande lagstiftning med
tillhörande förordning och föreskrifter.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är föreskrivande myndighet
inom området och har upprättat föreskrifter. Från och med 2016-06-01 gäller
MSBFS 2016:3. I denna beskrivs bland annat att en stor del av de pyrotekniska
produkter som fyrverkerier utgör är undantagna när de gäller de mindre mängder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 95 (forts).

___________________________
som en enskild person hanterar vid t.ex. nyårsafton, påskafton eller liknande.
Om hanteringen (t.ex. försäljning) sker på ett sätt som uppfyller krav i gällande
lagstiftning med tillhörande förordning och föreskrifter har räddningstjänsten ingen
möjlighet att hindra hanteringen. Användning av normala fyrverkerier för
privatpersoner, dvs. användning i en liten mängd, omfattas inte av någon
tillståndsplikt enligt lagstiftningen och kan inte hindras av räddningstjänsten.
Verksamhet miljö och byggs bedömning:
Syftet med medborgarförslaget är gott och i många delar väl motiverat. De delar som
handlar om att försäljare inte efterlevt givna tillstånd måste räddningstjänsten och
polisen ta hand om, varför de klagomålen hänvisas dit.
Bedömningen är att en kommun inte kan meddela ett generellt förbud mot
försäljning av pyrotekniska varor och fyrverkerier. Däremot kan kommunen i de
lokala ordningsföreskrifterna begränsa användningen av pyrotekniska varor och
fyrverkerier utifrån vad ordningslagens regelverk medger. Det är dock en fråga som
inte medborgarförslaget avser. En översyn av de lokala ordningsföreskrifterna pågår
genom verksamhet tekniks försorg. Där ser man över vilka ytterligare begränsningar
för användningen som ska kunna gälla. Förslaget kommer att underställas
kommunfullmäktige för beslut.
Ordningslagen medger alltså att kommunen beslutar om inskränkningar i
användningen av pyrotekniska varor och fyrverkerier. Däremot finns det inget
mandat att förbjuda försäljning med stöd av ordningslagen.
Regleringen av försäljningen återfinns i författningar meddelade av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Något mandat för kommunen att fatta lokala generella
beslut om förbud mot försäljning finns inte i lag om brandfarliga och explosiva
varor.
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 § 95 (forts).

___________________________
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Una Modig om att Mariestads kommun ska införa ett totalt
förbud att sälja fyrverkerier och/eller pyroteknisk utrustning.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-07 § 101,
Medborgarförslag om pyroteknisk utrustning förbud att sälja fyrverkerier och/eller
pyroteknisk utrustning i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om
pyroteknisk utrustning förbud att sälja fyrverkerier och/eller pyroteknisk utrustning i
Mariestads kommun.

Expedieras till:
Una Modig
Miljö- och byggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige
Kf § 96

Dnr 2016/00062

Medborgarförslag om att införa allmänt förbud mot fyrverkerier
och användande av pyroteknisk utrustning för privatpersoner
inom Mariestads kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen att all
avfyrning av pyrotekniska varor i tätbebyggda områden generellt sett är förbjuden,
främst på grund av brandsäkerheten.
Bakgrund

Pia Westergren, Liars väg 6 på Torsö har i ett medborgarförslag föreslagit att
Mariestads kommun ska införa ett allmänt förbud mot fyrverkerier och användande
av pyroteknisk utrustning för privatpersoner. Medborgarförslaget överlämnades till
tekniska nämnden för beredning.
Verksamhet teknik har utrett frågan om totalförbud för användande av fyrverkerier
och pyroteknisk utrustning och föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget i sin helhet. Vidare ska synpunkterna i skrivelsen beaktas vid ett
framtida arbete med uppdateringar av ordningsföreskrifterna.
Det är 18-årsgräns för att köpa och använda fyrverkerier i Sverige. Generellt kan man
säga att all avfyrning av pyrotekniska varor i tätbebyggda områden är förbjuden,
främst på grund av brandsäkerheten. I ordningslagen (1993:1617) regleras
användning av fyrverkerier. I paragrafen står bland annat att pyrotekniska varor inte
får användas utan tillstånd om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Utöver detta måste hänsyn tas till
om det lokalt råder eldningsförbud på grund av extrem torka.
Det finns idag inget ytterligare förbud mot fyrverkerier i Mariestad kommuns lokala
ordningsföreskrifter och i dagsläget bedöms de nationella reglerna räcka. Vi har dock
förståelse för att det kan denna typ av aktiviteter kan skapa oro hos vissa grupper och
tar med oss synpunkterna i vårt fortsatta arbete.
Tekniska nämnden beslutade 2016-06-07 att föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Pia Westergren redogör för sitt medborgarförslag på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-09-26

Sida 20
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Kf § 96 (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 från tekniska nämnden 2016-06-07 § 124, Internremiss.
Medborgarförslag om att införa allmänt förbud mot fyrverkerier och pyroteknisk
utrustning.
Medborgarförslag från Pia Westergren om att Mariestads kommun ska införa ett
allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning för
privatpersoner.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att införa
allmänt förbud mot fyrverkerier och pyroteknisk utrustning för privatpersoner.

Expedieras till:
Pia Westergren
Tekniska nämnden

Justerandes sign
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Kf § 97

Dnr 10148

Budget 2017 med plan för 2018-2019 för Mariestads kommun
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för år 2017
samt flerårsplan för åren 2018-2019 i enlighet med majoritetspartiernas förslag.

2.

Kommunstyrelsen har under år 2017 rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens
skulder, med totalt 260 mnkr.

3.

Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut i
kommunfullmäktige § 140/13.

4.

Skattesatsen ska vara oförändrad.

5.

Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige § 140/13.

6.

Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig
taxering samt belopp för stats- och utjämningsbidrag, enligt vad som beslutats
av riksdagen, i den antagna driftbudgeten för Mariestad under 2017 och
flerårsplan 2018-2019.

Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna)
har upprättat förslag till driftbudget för år 2017 med flerårsplan 2018-2019 samt
förslag till investeringsbudget för år 2017 samt flerårsplan 2018-2019.
Även oppositionspartierna (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) har
upprättat förslag till driftbudget för år 2017 med flerårsplan 2018-2019 samt förslag
till investeringsbudget för år 2017 samt flerårsplan 2018-2019.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M), Jan Hallström (L), Jonas Ivarsson (M) och
Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ida Ekeroth (S) tillstyrker oppositionspartiernas budgetförslag samt
kommunstyrelsens förslag till beslut i punkterna 2, 3, 5 och 6.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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___________________________
Linnea Wall (S), Leif Udéhn (S), Marie Engström Rosengren (V) och Mats Karlsson
(MP) tillstyrker även de oppositionspartiernas förslag till budget för år 2017 samt
flerårsplan för år 2018-2019.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer kommunstyrelsens förslag och Ida Ekeroths (S),
Linnea Walls (S), Leif Udéhns (M), Marie Engström Rosengrens (V) och Mats
Karlssons (MP) yrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunfullmäktige
godkända propositionsordning.
Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till
beslut och bifalla majoritetspartiernas budgetförslag röstar ja. Den som vill att
fullmäktige ska besluta i enlighet med Ida Ekeroths (S) mfl yrkande att bifalla
oppositionspartiernas budgetförslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 24 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 1.
Underlag för beslut

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna) förslag till drift- och investeringsbudget för år 2017 samt
flerårsplan 2018-2019.
Oppositionspartiernas (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) förslag
till drift- och investeringsbudget för år 2017 samt flerårsplan 2018-2019

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 98

Dnr 2015/00253

Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska ansöka om
att utnämnas till Fair Trade City
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund

Anna-Lena Kroon, Utby Ekebacken i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit
att Mariestads kommun ska ansöka om att utnämnas till ”Fair trade city”.
Medborgarförslaget överlämnades till chefen för sektor ledning för beredning.
Fair Trade City är (bl.a.) en kommun som engagerar sig för etisk konsumtion och
rättvis handel – i andan av Agenda 2030. Fair Trade City är en diplomering som
funnits sedan år 2001 i Storbritannien. Fler än 1 800 städer är Fair Trade Citydiplomerade runt om i världen och konceptet finns nu i över 25 länder i USA,
Canada, Sydamerika, Europa och Australien. I Sverige har var fjärde kommun ansökt
om Fair Trade City-diplomering.
Fair Trade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk
konsumtion och rättvis handel. Fair Trade City leds av en styrgrupp vars främsta
uppgift är att sprida information om etisk konsumtion och rättvis handel. Fair Trade
City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör rättvis handel och etisk
upphandling, bedriver ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta
produkter i butik och på arbetsplatser.
Arbetet med att ”bli” en Fair Trade city leds av en styrgrupp som ska representera
hela lokalsamhället. Diplomeringen ska motivera till ständig vidareutveckling för en
mer rättvis handel och etisk konsumtion i hela kommunen. En kontaktperson från
styrgruppen utses att vara länk mellan Fair Trade Sverige och styrgruppen. En person
ska vara kontaktperson för det lokala utåtriktade arbetet.
En viktig förutsättning för ett produktivt och långsiktigt arbete är en bred förankring
och delaktighet hos olika aktörer i samhället.
Enligt kriterierna för Fair Trade city är det inte ett obligatoriskt krav att kommunen
stödjer eller leder arbetet. Kommunen tar dock ansvar för att tillämpa etiska krav i
den offentliga upphandlingen, men behöver inte uttryckligen ta ställning för att bli
diplomerad som Fair Trade City.

Justerandes sign
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___________________________
Frågan om Mariestads kommuns deltagande i ”Fair Trade City” har tidigare utretts år
2008. Då konstaterades bl.a. att Mariestads kommun redan då erbjöd rättvisemärkta
produkter inom kommunens avtal, vilket är ett av de grundläggande kriterierna för
att bli en Fair Trade City.
Kommunstyrelsen ansåg då att Mariestads kommun inte hade möjlighet att åta sig
uppdraget att leda arbetet riktat mot butiker, företag och organisationer samt att
arbeta aktivt med lokalt informationsarbete då detta primärt inte är ett kommunalt
uppdrag. Kommunstyrelsen ställde sig dock positiv till att butiker, företag och
organisationer arbetar för att Mariestad ska bli en Fair Trade City.
Chefen för sektor ledning konstaterar att Mariestads kommun för närvarande saknar
de resurser som bedöms nödvändiga för att åta sig uppdraget att vara drivande i det
arbete som krävs för att utnämnas till en Fair trade city. Enligt kriterierna för Fair
Trade city måste det dock inte vara kommunen som leder arbetet mot en sådan
utnämning/diplomering. Diplomeringen berör hela lokalsamhället som tillsammans
ska jobba mot en mer rättvis handel och etisk konsumtion i hela kommunen. Om det
finns intresse bland butiker, företag eller organisationer att leda arbetet för att
Mariestad ska bli en Fair Trade City ställer sig Mariestads kommun/
kommunstyrelsen positiv till detta.
Det ansvar som kommunen måste ta för att uppfylla diplomeringen som en Fair
Trade City är att tillämpa etiska krav i den offentliga upphandlingen. Mariestads
kommun tillämpar redan idag etiska krav i sina upphandlingar och erbjuder till viss
del rättvisemärkta produkter inom avtal. Chefen för sektor ledning föreslår att
medborgarförslaget avslås.
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

Medborgarförslag från Anna-Lena Kroon om att Mariestads kommun ska ansöka om
att utnämnas till ”Fair trade city”.

Justerandes sign
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___________________________
Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Stefan Wallenå 2016-08-10, Svar på
medborgarförslag om att Mariestads kommun ska ansöka om att utnämnas till ”Fair
trade city”, inklusive bilaga med information om Fair Trade City.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att
Mariestads kommun ska ansöka om att utnämnas till Fair Trade City”

Expedieras till:
Anna-Lena Kroon
Chef för sektor ledning Stefan Wallenå

Justerandes sign
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Kf § 99

Dnr 2014/00467

Medborgarförslag om att belysa träd i parken vid Domängatan i
Marieholmsområdet
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund

Marie-Louise Berg, Domängatan 21 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit
att något av träden i parken vid Domängatan på Marieholmsområdet ska belysas.
Medborgarförslaget överlämnades till stadsplaneavdelningen för beredning.
Stadsplaneavdelningen framhåller att förslaget är intressant men att det i nuläget inte
möjligt att prioritera projektet då det redan finns omfattande gestaltningsplanering
för centrala Mariestad som inbegriper stora investeringar under kommande år.
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.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt chefen för sektor
samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2016-06-20, Medborgarförslag om att belysa
träd i parken vid Domängatan i Marieholmsområdet.
Medborgarförslag av Marie-Louise Berg om att något av träden i parken vid
Domängatan på Marieholmsområdet ska belysas.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att belysa
träd i parken vid Domängatan i Marieholmsområdet.

Expedieras till:
Marie-Louise Berg, Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik, Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson
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Dnr 2016/00164

Beslut om antagande: Detaljplan för Gräshoppan 14 m.m.
Mariestads centralort
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till detaljplan för Gräshoppan
14 m.m, Mariestad centralort, Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-12-06 utvecklingsenheten i uppdrag att
ändra detaljplanen för kv. Syrsan och fastigheten Gräshoppan 14 för att medge
gällande verksamhet och möjliggöra bostadsbyggande.
Planområdet omfattar ca 5 200 m2 delvis bebyggd mark och ligger inom stadsdelen
Marieholm, ca 1.4 km sydväst om Mariestad centrum. All mark inom planområdet
ägs av Mariestads kommun. Fastigheten Syrsan 1 är upplåten med tomträtt.
Förslag till detaljplan för Gräshoppan 14 m.m. har varit föremål för samråd under
våren och granskning under sommaren 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts
och om det funnits anledning kommenterats i en samrådsredogörelse respektive i ett
granskningsutlåtande.
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

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik 2016-07-12, Beslut om antagande: Detaljplan för Gräshoppan 14
m.m. Mariestads centralort.
Detaljplan för Gräshoppan 14 m.m. Mariestads centralort, Plankarta med
planbestämmelser (antagandehandling).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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___________________________
Detaljplan för Gräshoppan 14 m.m. Mariestads centralort, Planbeskrivning
(antagandehandling).
Detaljplan för Gräshoppan 14 m.m. Mariestads centralort, Granskningsutlåtande.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Detaljplan för Gräshoppan 14
m.m. Mariestads centralort.

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Adam Johansson
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Dnr 2015/00462

Beslut om antagande: Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m,
Mariestad centralort
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m, Mariestad
centralort.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-06-17 stadsplaneavdelningen i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Ladukärr 1:2.
Planområdet är beläget ca 2 km öster om Mariestad centrum och omfattar ca 1,9 ha
skogs- och gatumark. Planområdet gränsar i norr till Stockholmsvägen, i öster till
Marieforsleden, i söder och väster till stadsdelen Ladukärr. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra etablering av handel på fastigheten Ladukärr 1:2.
Förslag till detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m. har varit föremål för samråd och
granskning under våren respektive sommaren år 2016. Inkomna synpunkter har
sammanställts och kommenterats om det funnits anledning i en samrådsredogörelse
respektive i ett granskningsutlåtande.
Detaljplanen har upprättats med standardförfarande enligt reglerna i plan- och
bygglagen.
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

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Adam
Johansson 2016-08-24, Beslut om antagande: Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m.,
Mariestad centralort, Mariestads kommun.

Justerandes sign
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Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m, Mariestad centralort, Plankarta med bestämmelser
(antagandehandling).
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m, Mariestad centralort, Planbeskrivning
(antagandehandling).
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m, Mariestad centralort, Granskningsutlåtande
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m, Mariestad centralort
PM Bångahagen deponi, riskbedömning.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om antagande:
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m, Mariestad centralort.

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Adam Johansson
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Kommunfullmäktige
Kf § 102

Dnr 2016/00283

Reviderad resursfördelningsmodell för förskola och grundskola
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reviderade principer för
resursfördelningsmodell för grundskola F-9 samt resursfördelningsmodell för
förskola.
Helena Hallerhed (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Skollagen ändrades 2014-07-01enligt följande:
Kommuners resursfördelning
-

8 a § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

-

10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och
ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas
olika förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de
beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag
eller andra författningar.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) kom i juni år 2014 ut med skrift
”Socioekonomisk resursfördelning till skolor, så kan kommunen göra” som
vägledning och stöd för hur kommuner kan utforma sin resursfördelningsmodell.
Med hjälp av förordningar, SKL:s skrift och Skolverkets rapporter har sektor
utbildning upprättat förslag till resursfördelningsmodeller för grundskola F-9 och
förskolan.
Resursfördelningsmodellen för grundskola F-9 består av:
Grundbelopp

Grundtilldelning

Strukturtilldelning

Tilldelning för nyanlända barn och unga

Tilldelning för lokalkostnader

Tilldelning för skolor med få elever

Särskola

Tilldelning för fritidshem

Tilläggsbelopp

Tilldelning för extraordinära stödåtgärder

Tilldelning för modersmålsundervisning

Justerandes sign
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___________________________
Resursfördelningsmodellen för förskola består av:
Grundbelopp

Grundtilldelning

Strukturtilldelning

Tilldelning för lokalkostnader

Tilldelning för skolor med få barn

Tilldelning för nystart

Tilldelning för nyanlända barn

Tilläggsbelopp

Tilldelning för extraordinära stödåtgärder
Utbildningsnämnden beslutade 2016-06-14 att föreslå kommunfullmäktige besluta
anta reviderade principer för resursfördelningsmodell för grundskola F-9 och
resursfördelningsmodell för förskola
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 från utbildningsnämnden 2016-06-14 § 106,
Resursfördelningsmodell förskola och grundskola.
Skrivelse upprättad av ekonom Pia Svartén, chefen förskola och pedagogisk omsorg
Anna-Karin Yséus, grundskolechef Susanne Fransson samt utbildningschef Katarina
Lindberg 2016-05-18, Resursfördelningsmodell.
Förslag till Resursfördelningsmodell grundskola F-9.
Förslag till Resursfördelningsmodell förskola.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Reviderad
resursfördelningsmodell för förskola och grundskola.

Expedieras till: Utbildningsnämnden
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Dnr 2016/00237

Förändring av taxan för avgifter inom vård- och omsorg samt
socialpsykiatri
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående förändringar i taxan för avgifter
inom vård- och omsorg samt socialpsykiatri, att gälla från den 1 oktober 2016.
För boende i särskilt boende föreslås att:
-

Höja taxans tak till 0,5392 procent av prisbasbeloppet, för närvarande 1 991
kr för dem som har avgiftsutrymme.

-

Sänka förbehållsbeloppet med månadskostnaden för TV-licens, för
närvarande 185 kronor i konsekvens med att utrymmet i förbehållsbeloppet
för TV-licens inte behövs då den TV-licens kommunen betalar även
tillgodoser de enskilda som har TV.

För boende i ordinärt boende föreslås att:
-

Höja taxans tak till 0,5392 procent av prisbasbeloppet, för närvarande 1 991
kronor för dem som har avgiftsutrymme.

-

Höja nivåerna 2-4 med 11 procent i enlighet med alternativ 1

-

Lämna nivå 1 utan förändring.

Bakgrund

I december år 2015 beslutade Sveriges riksdag att öka det procentuella taket i
äldreomsorgens så kallade maxtaxa från den 1 juli 2016 till maximalt en tolftedel av
0,5392 procent av prisbasbeloppet vilket innebär till 1 991 kr/månad från nuvarande
1 772 kronor. Samtidigt sänker staten kommunens skatteintäkt för pensionärer.
Mariestads kommun har därmed möjlighet att besluta att höja den kommunala taxan.
I Mariestad har kommunfullmäktige valt en modell med nivåer och maxavgifter per
nivå där endast högsta nivån når upp till det så kallade taket.
Ett nytt förslag till avgiftsnivåer med procentuell höjning per nivå motsvarande
höjningen mellan 1 772/1 991 kr, det vill säga 11 procent föreslås gälla från 1 juli
2016. Samtidigt föreslås en sänkning av förbehållsbeloppet för personer boende på
särskilt boende med anledning av att det nu står klart att personer på särskilt boende
inte behöver betala TV-licens om boendet är registrerat som vårdinstitution hos
Radiotjänst. Kostnaden för TV-licens bör således utgå ur de poster som den enskilde
själv ska ha ekonomiskt utrymme för.
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___________________________
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av myndighetschef Catharina Andersson och chef för sektor stöd
och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-04-07
Dokument: Förändring av taxan inom äldreomsorgen från och med 2016-07-01,
upprättat av myndighetschef Catharina Andersson och chef för sektor stöd och
omsorg Lotta Hjoberg, 2016-04-11
Dokument: Avgiftstaxa för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen inom Vård och omsorg och Socialpsykiatrin fr.o.m. 2016-07-01,
daterad 2016-04-04
Dokument: Tillämpningsanvisningar för avgifter inom Vård och omsorg samt
Socialpsykiatrin fr.o.m. 2016-07-01 tillsammans med bilaga, daterat 2016-04-11
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förändring av avgifter inom
vård- och omsorg och socialpsykiatrin
Protokollsutdrag från socialnämnden 2016-05-17 § 53, Förändring av avgifter inom
vård- och omsorg och socialpsykiatrin från 1 juli 2016.

Expedieras till:
Socialnämnden
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Dnr 2016/00273

Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av
avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner med de förändringar som förslogs på mötet.
Bakgrund

En mer strukturerad samverkan mellan Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner inleddes under år 2003 genom informella möten mellan kommunernas
kommunalråd och kommunchefer. Samtalen utmynnade i att ett antal möjliga
verksamhetsområden för samverkan identifierades.
Därefter genomfördes ett antal förstudier för att klargöra förutsättningarna för en
fördjupad och strukturerad samverkan och mot bakgrund av de genomförda
förstudierna beslutade respektive kommunfullmäktige under våren 2005 om en
gemensam avsiktsförklaring om utökat samarbete.
Mot bakgrund av den upprättade avsiktsförklaringen genomfördes omfattande
utredningar av förutsättningarna för att etablera gemensamma nämnder. Detta
resulterade i att fyra gemensamma nämnder inrättades; miljö- och byggnadsnämnden
(2007), lönenämnden (2007), tekniska nämnden (2008), samt IT-nämnden (2008).
Kommuncheferna inom MTG har upprättat ett förlag till reviderad avsiktsförklaring
och arbetsordning för samverkan. Det upprättade förslaget är den första revideringen
av den ursprungliga avsiktsförklaringen. Avsikten är att avsiktsförklaringen och
arbetsordningen, i likhet med samtliga samverkansavtal för de gemensamma
nämnderna, ska revideras under varje mandatperiod. Det är MTG-styrgrupp som är
ansvarig för att revideringen av samverkansavtalen genomförs. Töreboda kommun
som administrerar MTG-styrgrupp är ansvarig för att ett förslag till revidering av
riktlinjerna upprättas.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-06-09 att föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna
i MTG-kommunerna att besluta att anta det reviderade förslaget till avsiktsförklaring.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
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___________________________
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut samt yrkar på
följande ändringar på sidan 5 i det upprättade förslaget till avsiktsförklaring(i stycket
om MTG styrgrupp):
-

Ordet beslut i tredje meningen byts ut mot rekommendationer.

-

Orden ska dock besluta i mening fyra byts ut mot kan ge utredningsuppdrag….osv

-

Ordet beslutsunderlag i näst sisa meningen byts ut till underlag och meningen
kompletteras med de avslutande orden i ärendet.

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag med Abrahamssons
(M) ändringsyrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med förslagen.
Underlag för beslut

Förslag till revidering av Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner upprättad 2005.
Arbetsordning för MTG-styrgrupp upprättad 2010.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-06-14, Avsiktsförklaring
och arbetsordning för samverkan mellan Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner

Expedieras till:
Gullspångs kommun
Töreboda kommun
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
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Dnr 2016/00263

Ansökan från VänerKantens fiber om kommunal borgen för
bredbandsutbyggnad
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja VänerKantens fiber i Mariestad ekonomisk
förening 769630-4216 kommunal borgen om 2 500 tkr.
Borgen gäller till 30 dagar efter att beviljade medel från bidragsgivande myndighet
har utbetalats dock som längst till och med 2018-12-31.
Det är föreningens ansvar att meddela kommunen aktuell ekonomisk status under
projektets gång om något avviker från lämnad ansökan.
Sture Pettersson (S), Janne Jansson (S), Anette Karlsson (M) och Annelie Bergheden
(M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 om möjlighet till kommunal borgen för
fiber-föreningar i kommunen enligt vissa förutsättningar. VänerKantens fiber i
Mariestad ekonomisk förening har därefter inkommit med underlag för ansökan om
borgen. Den inkomna ansökan innefattar:
-

Ansökan med kvittens hos Jordbruksverket som visar projektets inriktning
och omfattning.

-

Total ekonomisk kalkyl

-

Redovisning av gjorda inbetalningar

-

Förteckning av fastighetsägare

-

Lånelöfte hos Nordea

-

Registrering hos Bolagsverket

-

Underlag av behörig firmatecknare/ordförande i föreningen

-

Registerutdrag och meddelande om momsregistrering hos Skatteverket

Ansökan visar att föreningens egeninsats genom medlemsinsatser och
anslutningsavgifter uppgår till 3 774 089 kronor vilket motsvarar 60 procent av
totalsumman. Resterande 2 516 060 kronor, 40 procent, är projektstöd. Ansökt
belopp för borgen är 2 500 000 kronor vilket motsvarar projektstödet.
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___________________________
Föreningen har 2016-06-03 fått ett lånelöfte från Nordea Mariestad om 2 000 tkr.
Beloppet är under ansökt belopp om borgen. En borgen är dock inte styrd till viss
bank och behöver inte nyttjas fullt ut. Något ytterligare underlag för lån anses inte
behövas för borgen i den aktuella ansökan. Det är föreningens ansvar att ombesörja
finansieringen.
Ekonomi-/redovisningschefen anser att tillräckliga underlag för beslut föreligger.
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

Ansökan från VänerKantens fiber i Mariestad ekonomisk förening om borgen för
bredbandsutbyggnad.
Skrivelse upprättad av ekonomi-/redovisningschef Lars Bergqvist 2016-06-16,
Ansökan om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad (VänerKantens fiber).
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg, Ansökan från
VänerKantens fiber om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad.

Expedieras till:
VänerKantens fiber ek. förening
Redovisningschef Lars Bergqvist
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Dnr 2016/00268

Ansökan från Muggebergs fiberförening om kommunal borgen
för bredbandsutbyggnad
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Muggebergs fiber ekonomisk förening
769628-1653 kommunal borgen om 900 tkr.
Borgen gäller till 30 dagar efter att beviljade medel från bidragsgivande myndighet
har utbetalats, dock som längst till och med 2018-06-30.
Det är föreningens ansvar att meddela kommunen aktuell ekonomisk status under
projektets gång om något avviker från lämnad ansökan.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 om möjlighet till kommunal borgen för
fiberföreningar i kommunen enligt vissa förutsättningar. Muggebergs fiber
ekonomisk förening har därefter inkommit med underlag för ansökan om borgen.
Den inkomna ansökan innefattar:
-

Förteckning av fastighetsägare

-

Total ekonomisk kalkyl

-

En ansökan med kvittens hos Jordbruksverket som visar projektets inriktning
och omfattning.

-

Redovisning av totalbelopp på hittills inbetalda medlemsinsatser

Ansökan visar att föreningens egeninsats genom medlemsinsatser och
anslutningsavgifter är 1 342 380 kr vilket motsvarar 60 procent av totalsumman.
Resterande 894 920 kr, 40 procent, är projektstöd. Belopp för borgen är 900 000 kr
vilket motsvarar projektstödet.
Vid kontakt med Sparbanken Skaraborg 2016-06-20 framgår att som grund för ett
lån till föreningen krävs en kommunal borgen. En borgen är dock inte styrd till viss
bank och behöver inte nyttjas fullt ut. Något ytterligare underlag för lån anses inte
behövas för borgen i aktuell ansökan. Det är föreningens ansvar att ombesörja
finansieringen.
Enligt uppgift per telefon med Benny Frisell 2016-06-28 är föreningens
firmatecknare Benny Frisell ekonomiansvarig i projektet och Fredrik Bolin
ordförande i föreningen. Inga underlag som visar det finns bifogat i ansökan.
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___________________________
Ekonomi-/redovisningschefen anser att tillräckliga underlag för beslut anses
föreligga.
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

Skrivelse upprättad av ekonomi-/redovisningschef Lars Bergqvist 2016-06-28,
Ansökan om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad (Muggebergs
Fiberförening).
Ansökan från Muggebergs fiber ekonomisk förening om borgen för
bredbandsutbyggnad.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ansökan från Muggebergs
fiberförening om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad.

Expedieras till:
Muggebergs fiber ekonomisk förening
Redovisningschef Lars Bergqvist
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Dnr 2016/00194

Delegation om att fatta beslut om generellt eldningsförbud
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att delegera rätten att fatta beslut om generellt
eldningsförbud enligt förordningen om skydd mot olyckor 7 § (SFS 20013:789) till
kommunstyrelsen.
Bakgrund

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har efter utslag i Högsta
Förvaltningsdomstolen konstaterat att rätten att meddela förbud om att helt eller
delvis elda utomhus m.m. inte kan delegeras till ett kommunalförbund.
Meddelande om generellt eldningsförbud har tidigare kunnat beslutas av Direktionen
för Räddningstjänsten Östra Skaraborg genom delegation till räddningschefen eller
den som är i dennes ställe. Utslaget i Högsta förvaltningsdomstolen medför att detta
är en fråga för kommun att besluta om då det betraktas som en föreskrift (HFD
3835-12). Delegationen till ett kommunalförbund anses strida mot regeringsformen.
Vilket innebär att Räddningstjänsten Östra Skaraborg inte kan fatta denna typ av
beslut.
Vid sammanträdet med direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2016-0421 presenterades förslaget att respektive fullmäktige delegerar till kommunstyrelsen
att fatta beslut i ärendet samt att kommunstyrelsen därefter delegerar
beslutanderätten till tjänsteman i kommunen förslagsvis kommunchefen eller den
som är i dennes ställe, att efter samråd med räddningschef utfärda föreskrift om
eldningsförbud.
Räddningstjänsten Östra Skaraborg bedömer när meddelande av generellt
eldningsförbud i hela eller delar av kommunen skall utfärdas. Vid sådana tillfällen
kontaktas kommunen och beslut kan fattas av kommunchefen eller personen som
tjänstgör i dennes ställe.
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

Skrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin 2016-05-25, Skrivelse
till kommunstyrelsen om delegation om att fatta beslut om generellt eldningsförbud
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs meddelande 2016-04-27 om föreskrift om
förbud att helt eller delvis elda utomhus m.m.
Protokoll från direktionsmöte med Räddningstjänsten Östra Skaraborgs 2016- 03-31,
§ 37
Rätts-PM från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016-04-19, Förbud
mot eldning utomhus – formella grunder.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Delegation om att fatta beslut
om generellt eldningsförbud.

Expedieras till:
Säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin
Administrativ chef Ola Blomberg
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Dnr 2016/00236

Motion om att utreda möjligheterna starta ett projekt kring
sociala affärer
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Motivering:
Det är inte förenligt med det kommunala uppdraget att bedriva detaljhandel. Vidare
finns det upparbetade rutiner hos de större matvarubutikerna i Mariestad för att
minska matsvinnet.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska utreda
möjligheterna att starta ett projekt kring sociala affärer, det vill säga en butik som
säljer mat som blivit över hos grossister och livsmedelsaffärer. Motionen
överlämnades till sektor stöd och omsorg för beredning.
I Sverige finns en social affär och den är belägen i Stockholm. Den är dock stängd på
obestämd tid sedan mars månad innevarande år. Denna affär drivs av Stockholms
stadsmission.
Kommunens grundläggande uppgifter är att utveckla och upprätta ett välfungerande
samhälle och tillhandahålla allmännyttiga tjänster. Kommunen får däremot inte syssla
med det som tillhör det egentliga näringslivet, exempelvis detaljhandel, bank eller
tillverkningsindustri.
Motionens intention är att matsvinnet ska minska samt att hitta klimatsmarta
lösningar. Vid samtal med matvarubutiker i Mariestad har det framkommit att de
större butikerna har utförsäljningsrutiner för varor med kort hållbarhetsdatum. Dessa
rutiner omfattar de flesta varor, dock inte alla. En av butikerna har även ett
upparbetat samarbete med kyrkor och frivilligorganisationer där de tar hand om
varor med kort hållbarhetsdatum.
Sammanfattningsvis finns utförsäljningsrutiner hos butikerna för att minska
matsvinnet vilket gör att inflödet av varor till en social affär skulle vara närmast
obefintligt. Det finns ett omfattande regelverk för matförsäljning som kräver ett
nogsamt handhavande av varor. Befolkningsmängden i Mariestad är sannolikt för
liten för att utgöra ett kundunderlag, särskilt då befintliga butiker redan erbjuder lägre
priser på varor med kort hållbarhetsdatum.
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___________________________
Det är inte heller möjligt för kommunen att starta en social affär med hänvisning till
det grundläggande kommunala uppdraget.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Marie Bivefors yrkar att ärendet ska återremitteras för att utreda om motionens
intention om att etablera/starta en ”social affär” är möjlig att genomföra i
projektform gemensamt mellan sektor stöd och omsorg samt Arbetsförmedlingen.
Utredningen ska även tydliggöra om det går att söka EU-stöd för detta.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker motionen.
Johan Abrahamsson (M) och Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer frågan om fullmäktige ska avgöra ärendet vid
dagens sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras på
dagens sammanträde.
Därefter ställer ordförande Jan Wahn (C) kommunstyrelsens förslag och Christer
Dalviks (MAP) tillstyrkande av motionen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag vilket är att
avslå motionen.
Underlag för beslut

Motion av Marie Bivefors (SD) om att Mariestads kommun ska utreda möjligheterna
att starta ett projekt kring sociala affärer, det vill säga en butik som säljer mat som
blivit över hos grossister och livsmedelsaffärer.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2016-06-22,
Svar på motion – Projekt sociala affärer.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om att utreda
möjligheterna starta ett projekt kring sociala affärer.
Expedieras till:
Marie Bivefors
Chef sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
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Dnr 2016/00261

Motion om fullmäktiges deltagande på nationaldagsfirandet
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Bakgrund

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att fullmäktiges ledamöter
ska medverka vid kommande nationaldagsfirande. Engström Rosengren (V) föreslår
vidare att fullmäktiges ledamöter bjuder på kaffe med dopp vid arrangemanget.
Ett av skälen till att vi firar nationaldagen är tillkomsten av 1809 års regeringsform
som innefattar hörnstenarna i dagens demokratiska styrelseskick. Enligt Engström
Rosengren (V) skulle ett deltagande av fullmäktiges ledamöter vid firandet ge en
naturlig koppling till detta och vara ett bra tillfälle för stadens invånare att få
möjlighet att träffa folkvalda och tvärtom.
Det är kultur- och fritidsavdelningen som ansvarar för arrangemanget av
nationaldagen som brukar ske på residensön Marieholm. Enligt kulturchefen och
museichefen möter det inga hinder att fullmäktiges ledamöter deltar vid firandet.
Förslagsvis avsätts en begränsad tid vid vilken ledamöterna deltar, exempelvis mellan
klockan 10.00 och 12.00. Under denna tid erhåller ledamöterna ett bord där det
dukas upp kaffe och kaffebröd/tårta som ledamöterna sedan kan bjuda besökarna
på. Det bör även finnas information om fullmäktiges deltagande på det officiella
programmet för nationaldagsfirandet. Kostnaderna för kaffet och kaffebrödet tas
från kontot för fullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Marie Engström Rosengren (V), Per Rosengren (V) och Mats Karlsson (MP) yrkar
bifall till motionen.
Johan Abrahamsson (M), Jonas Ivarson (M) och Erik Ekblom (M) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket är att avslå motionen.
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Ordförande Jan Wahn (C) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Marie
Engström Rosengrens (V), Per Rosengrens (V) och Mats Karlsson (MP) yrkande
under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunfullmäktige
godkända propositionsordning:
Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till
beslut röstar ja. Den vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med Engström
Rosengrens (V), Rosengrens (V) och Karlssons (MP) förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 16 nej-röster (1 frånvarande).
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 2.
Underlag för beslut

Motion från Marie Engström Rosengren (V) 2016-06-09, Kaffe med dopp
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2016-06-15,
Motion om fullmäktiges deltagande på nationaldagsfirandet
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2016-06-15,
Motion om fullmäktiges deltagande på nationaldagsfirandet
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-29, Yttrande
över motion om fullmäktiges deltagande på nationaldagsfirandet

Expedieras till:
Marie Engström Rosengren
Kulturchef Maria Henriksson
Museichef Linda Svensson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 46

Sammanträdesprotokoll
Sida 47

Sammanträdesdatum
2016-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 110

Dnr 2016/00102

Motion om krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till föreslagen
förändring av Lagen om offentlig upphandling som förväntas träda i kraft den 1
januari 2017. Förändringen i lagen innebär att kommunen i sina
upphandlingsunderlag kan kräva att leverantörer uppfyller villkor enligt kollektivavtal.
Bakgrund

Janne Jansson (S) och Nils Farken (MP) har i en motion föreslagit att Mariestads
kommun, inklusive dotterbolag, ska skriva in i alla upphandlingsdokument att
kollektivavtal ska vara obligatoriska för anbudsgivning på verksamheter som
finansieras med skattemedel för de företag och organisationer som har anställd
personal. Motionen överlämnades till chefen för sektor ledning och
upphandlingsenheten för beredning.
I motionen föreslås att Mariestads kommun ska implementera krav på kollektivavtal
vid upphandling. Motionärerna hänvisar till att kommande lagförändring kommer
innebära krav på att ta hänsyn till kollektivavtal vid upphandling.
Lagförändringen som hänvisas till i motionen är planerad att träda ikraft den 1
januari 2017. Om så sker kommer det innebära att offentliga upphandlingar ska ställa
krav på att leverantörerna ska följa villkor i enlighet med kollektivavtal.
Lagförändringen kommer dock inte innebära att kommunen kommer kunna ställa
krav på att leverantörerna har tecknat kollektivavtal.
Upphandlingsenhetens föreslår att kommunen avvaktar med beslut till efter den 1
januari 2017 för att kunna beakta det slutliga resultatet av den föreslagna
lagförändringen.
Om det blir lagstiftat att ställa krav på villkor i enlighet med kollektivavtal ser
upphandlingsenheten inte ett behov av att ta ett kommunalt beslut om att sådana
krav ska ställas. Det som i så fall bör beslutas är hur villkoren ska utformas. Då
kommunen är med i många upphandlingar som genomförs gemensamt med andra
kommuner i närområdet bör dessa villkor vara likalydande i de olika kommunerna.
Lämpligt är att frågan tas upp i gruppen för upphandlingssamverkan.
Om den del av lagförändringen som berör dessa villkor inte går igenom, kan
kommunen ta ställning till om man ändå (frivilligt) vill ställa krav enligt lagförslaget,
alternativ ställa högre krav än lagförslaget, om kommunen anser att lagkravet inte är
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___________________________
tillräckligt i förhållande till kommunens vilja. Det kommer dock fortfarande inte vara
möjligt att ställa krav på att leverantörerna ska ha tecknat kollektivavtal.
Då kravet, oavsett om det lagstiftas eller beslutas på frivillig väg, inte kan ställas på ett
sådant sätt att kommunen kräver att leverantören ska ha tecknat kollektivavtal
innebär det att kommunen i upphandlingarna måste precisera vilka
kollektivavtalsenliga villkor som ska vara uppfyllda i upphandlingen.
Eftersom utformningen av kollektivavtal ser olika ut kan det innebära att även
leverantörer med kollektivavtal utesluts om de inte följer exakt de villkor som
kommunen har preciserat i sin upphandling. Det är därför viktigt att tänka igenom
villkorens utformning och omfattning.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med fullmäktiges 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

Motion av Janne Jansson (S) och Nils Farken (MP) om att Mariestads kommun,
inklusive dotterbolag, ska skriva in i alla upphandlingsdokument att kollektivavtal ska
vara obligatoriska för anbudsgivning på verksamheter som finansieras med
skattemedel för de företag och organisationer som har anställd personal.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Stefan Wallenå 2016-07-06, Motion
om krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om krav på
kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.

Expedieras till:
Janne Jansson
Nils Farken
Chef för sektor ledning Stefan Wallenå
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Dnr 2016/00332

Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar för år 2017 enligt följande:
Januari

30

Februari

27

Mars

27

April

24

Maj

29

Juni

12

Juli

---

Augusti

---

September

25

Oktober

30

November

27

December

11

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 och hålls i Vänersalen,
Stadshuset med undantag för sammanträdet den 12 juni som börjar klockan 15.00.
Bakgrund

Administrativa enheten har upprättat ett förslag till datum för kommunfullmäktiges
sammanträden under år 2017. 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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___________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson och administrativ
chef Ola Blomberg 2016-08-30, Förslag till sammanträdesdagar 2017 för
kommunfullmäktige

Expedieras till:
Samtliga nämnder
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Valärenden
Entledigande och val av ersättare i socialnämnden (KS 2016/360)
Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Karl-Arne Gustafsson (C) från uppdraget att vara
ersättare i socialnämnden.
Det noteras att valberedning återkommer med förslag på ny ersättare efter
Gustafsson (C).
Bakgrund

Karl-Arne Gustafsson (C) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara
ersättare i socialnämnden.
____________________________
Entledigande från uppdraget att vara ledamot i fullmäktige (KS 2016/359)
Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Christian Agö (S) från uppdraget att vara ledamot i
kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för att få
utsett ny ledamot efter Agö (S).
Bakgrund

Christian Agö (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
kommunfullmäktige.
____________________________
Entledigande från uppdraget att vara ledamot i fullmäktige (KS 2016/324)
Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Anna-Karin Eckerman (MP) från uppdraget att vara
ledamot i kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen
för att få utsett ny ledamot efter Eckerman (MP).
Bakgrund

Anna-Karin Eckerman (MP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara
ledamot i kommunfullmäktige.
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___________________________
Val av ledamot i miljö- och byggnadsnämnden (KS 2016/265)
Beslut

På förslag av valberedning väljer kommunfullmäktige Karl-Arne Gustafsson (C) till
ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Gunnar Carlsson (C).
Bakgrund

Gunnar Carlsson (C) entledigades från uppdraget att vara ledamot i miljö- och
byggnadsnämnden 2016-06-13. Valberedningen har nu återkommit med ett förslag
på ny ledamot efter Carlsson (C).
___________________________
Entledigande och val av ledamot i tekniska nämnden (KS 2016/364)
Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Dan Carlsson (M) från uppdraget att vara ledamot i
tekniska nämnden. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Anders Bredelius
(M) till ny ledamot efter Carlsson (M).
Bakgrund

Dan Carlsson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
tekniska nämnden.

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Lönekontoret
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Valda ledamöter/ersättare
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Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Annelie Bergheden (M)

X

Erik Ekblom (M)

X

Elvi Fagerlund (M)

X

Ingbritt Andersson (M)

X

Sandra Magnusson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Marianne Aldén (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Rolf Rutgersson (M)

X

Jonas Ivarsson (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Leif Andersson (C)

X

Helena Hallerhed (C)

X

Johan Gotthardsson (L)

X

Jan Hallström (L)

X

Sven Inge Eriksson (KD)

X

Emma Sjögren (KD)

X

NEJ

Marina Smedberg (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Therese Weckström (S)

X
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Namn och parti

JA

Janne Jansson (S)

X

Linnéa Wall (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S)

X

Gun-Britt Alenljung (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

Eivor Hallén (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)
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NEJ

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

25

24
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Justerandes sign

Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Annelie Bergheden (M)

X

Erik Ekblom (M)

X

Elvi Fagerlund (M)

X

Ingbritt Andersson (M)

X

Sandra Magnusson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Marianne Aldén (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Rolf Rutgersson (M)

X

Jonas Ivarsson (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Leif Andersson (C)

X

Helena Hallerhed (C)

X

Johan Gotthardsson (L)

X

Jan Hallström (L)

X

Sven Inge Eriksson (KD)

X

Emma Sjögren (KD)

X

NEJ

Marina Smedberg (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Therese Weckström (S)

X
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Namn och parti

JA

Janne Jansson (S)

X

NEJ

Linnéa Wall (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (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

Eivor Hallén (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
X

Marie Bivefors (SD)

X

Ola Jonegård (-)
Henrik Karlsson (-)

X
X

Christer Dalvik (MAP)
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X

Gun-Britt Alenljung (S)

John Henningsson (SD)

Avstår

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

32

16
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1

