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Sida 1

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad kl 18:00 – 19:30

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Utses att justera

Göte Andersson och Janne Jansson

Plats och tid för justering

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Jan Wahn
Justerande

Göte Andersson

Justerandes sign

Janne Jansson

Utdragsbesty rkande

§§ 98-110

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-26

Beslutande

Justerandes sign

Jan Wahn (C)
Sandra Magnusson (M)
Catarina Åkerblad (S)
Johan Abrahamsson (M)
Anette Karlsson (M)
Henrik Karlsson (M)
Erik Ekblom (M)
Anita Ahl (M)
Anna Mossberg (M)
Göte Andersson (M)
Anders Bredelius (M)
Ola Jonegård (M)
Yvonne Gogolin (M)
Richard Thorell (M)
Cathrine Kronberg (M)
Björn Fagerlund (M)
Urban Claesson (M)
John-Gunnar Nilsson (M)
Rolf Rutgersson (M)
Elin Abrahamsson (M)
Anders Karlsson (C)
Helena Hallerhed (C)
Leif Andersson (C)
Johan Gotthardsson (L)
Göran Hellström (L)
Morgan Forsberg (KD)
Emma Sjögren (KD)
Ida Ekeroth (S)
Janne Jansson (S)
Ninni Larsson (S)
Sebastian Clausson (S)
Anita Olausson (S)
Leif Udéhn (S)
Tuula Ojala (S)
Ola Bertilsson (S)
Sture Pettersson (S)
Nils Farken (S)
Björn Nilsson (S)
Gun-Britt Alenljung (S)
Chris Nygren (V)
Marie Engström Rosengren (V)
Britta Wänström (V)
Mats Karlsson (MP)
Riitaa Holmblad (SD)
Per-Olof Henningsson (SD)
Per Johansson (SD)
Joar Strid (SD)
Henrik Andersson (MAP)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot

Henrik Claesson (MAP)

ledamot

Utdragsbesty rkande
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Sammanträdesdatum
2018-11-26

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-26

Anslagsdatum

2018-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande

2018-12-26

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-26

Kommunfullmäktige
Kf § 98

Dnr 2018/00057

Handlingar att anmäla

Medborgarförslag om Cineasterna (KS 2018/409)
Kommunfullmäktiges beslut

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

Svante Forss på Stockholmsvägen 42 i Mariestad har i ett medborgarförslag
föreslagit att stadsbiblioteket i Mariestad ska abonnera på streamingtjänsten
Cineasterna. Tjänsten innebär att man som låntagare kan låna filmer på sitt
lånekort.
____________________________
Delårsrapport för Tolkförmedling Väst (KS 2018/388)

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med en delårsrapport
per den 31 augusti 2018. Av kommunallagens bestämmelser i kapitel 11 § 16,
framgår det att minst en delårsrapport ska upprättas för verksamheten och att
den ska anmälas i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
____________________________
Revisionsrapport avseende granskning av följsamheten av
kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning (KS 2018/234)

PwC har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av
kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskotts följsamhet av
reglementet och delegationsordningen. Syftet med granskningen har varit att
undersöka om kommunstyrelsen säkerställer att reglemente och
delegationsordning efterlevs vid beslut.
Revisionsrapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande och till
fullmäktiges presidium för kännedom. Kommunstyrelsen behandlade rapporten
vid sitt sammanträde 2018-10-15 och överlämnade därefter sitt yttrande till
kommunrevisionen.

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 98 (forts).

________________________
Rapporten ska efter att berörd nämnd behandlat den anmälas i kommunfullmäktige
tillsammans med nämndens yttrande.
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt
Tolkförmedling Väst
Svante Forss

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-26

Kommunfullmäktige
Kf § 99

Dnr 2018/00306

Gemensam HR-organisation för MTG

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun tillsammans med
Gullspångs och Töreboda kommuner ska skapa en gemensam HRorganisation med säte i Mariestad.

2.

Kommunfullmäktige godkänner det upprättade förslag till samarbetsavtal
där formerna för och finansieringen av den gemensamma organisationen
regleras. Kostnadsfördelningen utgår ifrån principen 60-25-15 procent
mellan de tre kommunerna.

3.

Kommunfullmäktige uppdrar åt firmatecknare att teckna ovan nämnda
samverkansavtal.

4.

Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bakgrund

Kommuncheferna i MTG-kommunerna fick i januari 2018 i uppdrag att låta
utreda frågan om att skapa en gemensam HR-organisation för de tre
samverkanskommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Uppdraget att genomföra utredningen gavs till konsultföretaget Public Partner i
Stockholm. Utredningen genomfördes under februari-mars 2018 och resultatet
presenterades i april 2018.
Enligt utredningen föreligger det goda förutsättningar för att slå samman HRorganisationerna i de tre kommunerna, där en direkt konsekvens av denna
sammanslagning är en högre kvalitets- och servicegrad gentemot verksamheterna
sett ur ett HR-strategiskt perspektiv. Utredningen föreslår att Mariestad, Töreboda
och Gullspångs kommuner beslutar att skapa en gemensam HR-organisation med
säte i Mariestad.
MTG-styrgrupp beslutade den 31 maj 2018 att rekommendera fullmäktigeförsamlingarna i de tre kommunerna att ställa sig bakom ett förslag till gemensam
HR-organisation och att ge Mariestads kommun i uppdrag att upprätta den nya
organisationen. Vidare beslutade styrgruppen att ge kommuncheferna, i samråd
med HR-chefen, i uppdrag att ta fram erforderligt beslutsunderlag med förslag

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 99 (forts).

________________________
samverkansavtal med målet att en gemensam HR-organisation ska kunna träda i
kraft den 1 januari 2019.
HR-chef Per Johansson har med utgångspunkt i den genomförda utredningen om
gemensam HR-organisation upprättat ett förslag till samverkansavtal inklusive en
överenskommelse om servicenivå och förslag till kostnadsfördelning för den
gemensamma HR-organisationen.
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 § 212/18.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-21,
Gemensam HR-organisation för Mariestad, Töreboda och Gullspång
Tjänsteskrivelse upprättad av personalchef Per Johansson 2018-10-08
Förslag till samverkansavtal för gemensam HR-funktion inom MTG
Överenskommelse om servicenivå för den gemensamma HR-funktionen
Kostnadsfördelning för den gemensamma HR-funktionen

Expedieras till:
HR-chef Per Johansson
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Ekonomichef Christina Olsson
Ekonom Ida Nilsson

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-26

Kommunfullmäktige
Kf § 100

Dnr 2018/00331

Kommunstyrelsens mål 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om följande mål för kommunstyrelsen år 2019:
Mål 1:

2000 nya bostäder till 2025. (Fokusområde boende).

Mål 2:

1650 nya arbetstillfällen till år 2025. (Fokusområde boende).

Mål 3:

Öka marknadsföringen av Mariestads kommun och dess bolag.
(Fokusområde kommunikation)

Mål 4:

Sänkt arbetslöshet i Mariestad. (Fokusområde lärande)

Mål 5:

Stärkt kompetensförsörjning 2025. (Fokusområde
boende/kommunikation).

Mål 6:

Minskad psykisk ohälsa hos yngre och äldre samt minskad
ensamhet hos äldre. (Fokusområde unga, och äldre).

Mål 7:

ElectriVillage, en testmiljö för hållbara innovationer och del in
ny-industrialiseringen av Mariestad. (Fokusområde besöksmål)

Mål 8:

Förbättrade förutsättningar för studentboende.
(Fokusområde boende/lärande).

Bakgrund

I enlighet med kommunens målstyrningsmodell har kommunstyrelsen arbetat
med att ta fram förslag på mål för år 2019. Varje nämnd ska formulera fem mål
som har anknytning till ett eller flera fokusområden som steg för att bidra till
Vision 2030.
Kommunstyrelsen har i uppdrag att totalt formulera sju mål, varav minst två
mål ska avse kulturavdelningen och fritidsavdelningen.
Följande förslag på mål för år 2019 gällande kommunstyrelsens verksamheter
har utarbetats:

Justerandes sign

-

Skapa förutsättningar för 2000 nya bostäder till 2025

-

Öka antalet arbetstillfällen

-

ElectriVillage, en testmiljö för hållbara innovationer och del in nyindustrialiseringen av Mariestad

-

Öka marknadsföringen av Mariestads kommun och dess bolag

Utdragsbesty rkande
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________________________
-

Sänka arbetslösheten i Mariestad

-

Minska psykisk ohälsa hos yngre och äldre samt minska ensamhet hos
äldre

-

Förbättrade förutsättningar för studentboende

-

Stärkt kompetensförsörjning

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ks § 207/18.
Sammanställning över förslag till mål för kommunstyrelsen 2019
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-01,
Förslag till mål för kommunstyrelsen år 2019
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Ida Nilsson 2018-08-23,
Expedieras till:
Ekonomichef Christina Olsson
Ekonom Ida Nilsson
Kulturchef Maria Henriksson
Fritidschef Tomas Ekström
Administrativ chef Malin Eriksson
Kommunikationschef Annika Björklund
HR-chef Per Johansson
AME-chef Joakim Stier
Socialchef Lotta Hjoberg

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 101

Dnr 2018/00343

Revidering av kommunstyrelsens reglemente, delen som
avser ledamöter, ersättare och adjungerade i kultur- och
fritidsutskottet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens reglemente i delen
som avser ledamöter, ersättare och adjungerade i kultur- och fritidsutskottet, §
25 enligt följande:
”Kultur- och fritidsberedningen består av sju ledamöter och sju ersättare. Ledamöterna och
ersättarna i kultur- och fritidsberedningen behöver inte vara ledamöter i kommunstyrelsen
men ska vara politiskt aktiva i Mariestads kommun”.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-09-19 kommunchefen i uppdrag att
revidera kommunstyrelsens reglemente i den delen som avser ledamöter,
ersättare och adjungerade i kultur- och fritidsutskottet. Uppdraget innefattade
att undersöka möjligheterna att ge de adjungerade rätt att delta i besluten
(rösträtt).
I kommunstyrelsens reglemente § 25 står följande om sammansättningen av
ledamöter, ersättare och adjungerade i utskottet:
”Kultur- och fritidsutskottet består av fem ledamöter, fem ersättare och fyra adjungerade
ledamöter. De adjungerade är politiskt aktiva i Mariestads kommun, men behöver inte vara
ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. De adjungerade ledamöterna har rätt att yttra sig
vid sammanträden, men har inte rätt att delta i besluten. Adjungerad ledamot har inte rätt
att ersätta ordinarie ledamot eller ersättare”.
Enligt kommunallagen 6 kapitlet 42 § kan en endast de som är ledamöter eller
ersättare i en nämnd väljas till ett utskott för samma nämnd.
Kommunfullmäktige kan dock bestämma att reglera närvarorätt för andra än
ledamöter och ersättare i ett reglemente. Skrivningen i kommunstyrelsens
reglemente § 25 kan ses som ett sådant beslut.
Rätten att närvara kan begränsas till att avse ett eller flera ärenden, men kan
också innebära en rätt att delta i samtliga ärenden på mötet. Den som ges
närvarorätt kan dock aldrig ges rätt att delta i besluten (rösta), detta enligt
kommunallagens 4 kapitel 28 §.

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande

Sida 10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-26

Kommunfullmäktige
Kf § 101 (forts).

________________________
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ks § 208/18.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018 -10-15,
Revidering av kommunstyrelsens reglemente, delen som avser ledamöter,
ersättare och adjungerade i kultur- och fritidsutskottet

Expedieras till:
Administrativa enheten
Lönekontoret
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 102

Dnr 2018/00376

Revidering av resursfördelningsmodell för gymnasieskola
och gymnasiesärskola

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade principerna för
resursfördelningsmodell för gymnasiet.
Bakgrund

Från och med den 1 juli 2014 ändrades skollagen enligt följande:
2 kap. 8 b §
”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”.
2 kap. 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) publicerade i juni 2014 en skrift vid
namn ”Socioekonomisk resursfördelning till skolor, så kan kommunen göra”
som en vägledning och stöd för hur kommuner kan utforma sin
resursfördelningsmodell.
Med hjälp av förordningar, SKL:s skrift och Skolverkets rapporter har sektor
utbildning tagit fram förslag på resursfördelningsmodeller för grundskola F-9,
grundsärskola, fritidshem, förskolan och gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.
Utbildningsnämnden beslutade 2018-10-16 att revidera resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som antogs av fullmäktige
2017-09-25.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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________________________
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 § 209/18.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018 -10-29,
Revidering av resursfördelningsmodell för gymnasieskola och gymnasiesärskol a
Protokollsutdrag Un § 157/18
Förslag till reviderad resursfördelningsmodell för gymnasieskola och
gymnasiesärskola

Expedieras till:
Utbildningsnämnden, Carina Törnell
Utbildningschef Maria Appelgren

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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Dnr 2018/00251

Motion om att ungdomar med funktionsnedsättning kan få
erbjudandet om fria resor liknande sommarlovskortet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Bakgrund

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att Mariestads
kommun ska vidta åtgärder så att alla ungdomar (i de aktuella åldrarna) ska
kunna få erbjudande om fria resor under sommarlovet.
Efter beslut i Västra Götalandsregionen delades sommarlovskort ut till elever i
årskurs sex till nio samt gymnasieskolans årskurs ett och två. Kortet gällde för
fria resor med kollektivtrafiken under perioden 1 juni 2018 till 31 augusti 2018.
Marie Engström Rosengren skriver i sin motion följande: Det finns en grupp
ungdomar som inte omfattas och det är unga som har en funktionsnedsättning
och är berättigade till färdtjänst. Med god vilja borde vi i Mariestads kommun
hitta en lösning så att även de ungdomarna kan resa utan avgift. Det vore en
konkret handling för att förhindra att en viss grupp diskrimineras.
Erbjudandet om gratis sommarlovskort är ett samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna och möjliggörs genom ett statligt stöd
under tre år, 2018-2020. Totalt berörs drygt 100 000 ungdomar i vårt område.
Det är respektive kommun som ansvarar för att förse berättigade elever som
bor i kommunen med sommarlovskort. Dock omfattas inte resor som utförs av
färdtjänst utan endast resor på befintlig kollektiv trafik.
I Mariestads finns det i dagsläget fyra ungdomar som är berättigade till
färdtjänst som skulle beröras av Engström Rosengrens förslag. Skillnaden på ett
sommarlovskort är att detta kort nyttjas på befintlig kollektivtrafik och innebär
ingen merkostnad för kommunen.
Att bevilja personer med funktionsnedsättning som är berättigade till färdtjänst
motsvarande möjlighet men då inom ramen för färdtjänsttransporter innebär en
kostnad för kommunen som inte är möjlig att förutse. Dessa kostnader
omfattas inte heller av det statliga stöd som finns att tillgå för sommarlovskortet. Med hänvisning till detta föreslås motionen att avslås.

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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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 vilket är att avslå
motionen.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstnings begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunfullmäktige
godkända propositionsordning:
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag röstar ja.
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Engström
Rosengrens (V) förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 19 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, bilaga 1.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 210/18.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018 -10-29,
Svar på motion om sommarlovskort för ungdomar med funktionsnedsättning
Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg 2018-10-04, Svar på
motion angående sommarlovskort
Motion av Marie Engström Rosengren 2018-06-10, Sommarlovskort
Expedieras till:
Socialchef Lotta Hjoberg, Marie Engström Rosengren

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 104

Dnr 2018/00347

Val av ledamöter och ersättare till Skaraborgs kommunalförbunds
fullmäktige för mandatperioden 2019-2022

Kommunfullmäktiges beslut

På förslag av fullmäktiges valberedning väljer kommunfullmäktige följande
ledamöter och ersättare till Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige:
Ledamöter

Ersättare

Anette Karlsson (M)

Anders Karlsson (C)

Rune Skogsberg (C)

Johan Abrahamsson (M)

Ida Ekeroth (S)

Linnea Wall (S)

Janne Jansson (S)

Leif Udéhn (S)

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska utse fyra ledamöter och fyra ersättare till Skaraborgs
kommunalförbunds fullmäktige för mandatperioden 2019-2022.
För varje vald ledamot finns en personlig ersättare. I det fall varken ledamot
eller ersättare kan delta vid möte är det den av fullmäktige beslutade
inträdesordning för ersättare som gäller. (Kf § 88/18).
Behandling på sammanträdet

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

Expedieras till:
Skaraborgs kommunalförbund
Lönekontoret
De valda ledamöterna och ersättarna
Administrativa enheten

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-26

Kommunfullmäktige
Kf § 105

Dnr 20426

Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 2019-2022

Kommunfullmäktiges beslut

På förslag av fullmäktiges valberedning väljer kommunfullmäktige följande
ledamöter och ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Skaraborg för mandatperioden 2019-2022:
Ledamöter

Ersättare

Anders Bredelius (M)

Göte Andersson (M)

Sture Pettersson (S)

Ida Ekeroth (S)

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska utse två ledamöter och två ersättare till
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) för
mandatperioden 2019-2022.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp valberedningens förslag till beslut och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Expedieras till:
Lönekontoret
Valda ledamöter och ersättare
RÖS
Administrativa enheten

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-26

Sida 18

Kommunfullmäktige
Kf § 106

Dnr 20427

Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamot och ersättare i kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborg för mandatperioden 2019-2022:
Ledamot

Ersättare

Sven-Inge Eriksson (KD) Björn Nilsson (S)
Bakgrund

Kommunfullmäktige ska utse två ledamöter och två ersättare till kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) för mandatperioden 2019-2022.
Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) informerar om att direktionen i AÖS tidigare under
dagen beslutat om att justera antalet ledamöter och ersättare per
medlemskommun, från två ledamöter och två ersättare till en ledamot och en
ersättare.
Johan Abrahamsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska utse Sven-Inge
Eriksson (KD) till ledamot i kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborg.
Ida Ekeroth (S) föreslår att kommunfullmäktige ska utse Björn Nilsson (S) till
ersättare i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under särskilda propositioner och
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med förslagen.

Expedieras till:
Lönekontoret
Valda ledamöter och ersättare
Administrativa enheten
AÖS

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-26

Kommunfullmäktige
Kf § 107

Dnr 20428

Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst för mandatperioden 2019-2022

Kommunfullmäktiges beslut

På förslag av fullmäktiges valberedning väljer kommunfullmäktige följande
ledamot och ersättare i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst för
mandatperioden
2019-2022 :
Ledamot

Ersättare

Richard Thorell (M)

Janne Jansson (S)

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst för mandatperioden 2019-2022
Behandling på sammanträdet

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

Expedieras till:
Lönekontoret
Tolkförmedling Väst
Vald ledamot och ersättare
Administrativa enheten

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-26

Kommunfullmäktige
Kf § 108

Dnr 20429

Val av ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Norra
Skaraborg för mandatperioden 2019-2022

Kommunfullmäktiges beslut

På förslag av fullmäktiges valberedning väljer kommunfullmäktige följande
ledamot till styrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg för
mandatperioden 2019-2022:
Ledamot
Ida Ekeroth (S)
Bakgrund

Mariestad, Töreboda och Gullspång ska tillsammans utse en ledamot och två
ersättare till styrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Mandatperioden 2019-2022 är det Mariestads kommun som innehar
ledamotsuppdraget och ska därför utse en ledamot. Töreboda och Gullspång
utser varsin ersättare.
Behandling på sammanträdet

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

Expedieras till:
Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Administrativa enheten
Vald ledamot

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-26

Kommunfullmäktige
Kf § 109

Dnr 2018/00366

Ersättarnas tjänstgöring i nämnder och styrelser
mandatperioden 2018-2022 - Sverigedemokraterna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om följande turordning för ersättares tjänstgöring
vid sammanträden med nämnder och styrelser för Sverigedemokraterna:
För ledamot tillhörande:

Inträder ersättare enligt följande ordning:

Sverigedemokraterna

SD, M, KD

Bakgrund

Enligt kommunallagen (6 kap 17 §) ska kommunfullmäktige besluta om i vilken
turordning ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder ska tjänstgöra.
Fullmäktige beslutade om inträdesordning för ersättarna vid sitt sammanträde
2018-10-29. Sverigedemokraternas inträdesordning var inte färdig vid mötet,
och det noterades att de skulle återkomma med sin inträdesordning till dagens
sammanträde.
Behandling på sammanträdet

Sverigedemokraterna har föreslagit turordning för ersättares tjänstgöring i
nämnder och styrelser.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslaget under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Expedieras till:
Samtliga nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-26

Kommunfullmäktige
Kf § 110

Dnr 2018/00058

Valärenden

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (KS 2018/414)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Hannelore Fredriksson (M) från uppdraget att
vara ersättare i kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos
Länsstyrelsen för att få utsett ny ersättare efter Fredriksson (M).
Bakgrund

Hannelore Fredriksson (M) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att
vara ersättare i kommunfullmäktige.
____________________________
Val av ledamöter till kommunrevisionen för mandatperioden 2019-2022
(KS 2018/347)
Kommunfullmäktiges beslut

På förslag av fullmäktiges valberedning väljer kommunfullmäktige Hannelore
Fredriksson (M) till revisor i kommunrevisionen mandatperioden 2019-2022.
Bakgrund

Vid fullmäktiges sammanträde 2018-10-29 valde fullmäktige kommunrevision
för mandatperioden 2019-2022. Två platser förblev dock vakanta.
Valberedningen har nu återkommit med förslag på revisor fören av de vakanta
platserna.

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Kommunrevisionen
Administrativa enheten
Lönekontoret

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll

Sida 23

Sammanträdesdatum
2018-11-26

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 103
Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Henrik Karlsson (M)

X

Erik Ekblom (M)

X

Sandra Magnusson (M)

X

Sten Bergheden (M)

Justerandes sign

Anita Ahl (M)

X

Anna Mossberg (M)

X

Göte Andersson (M)

X

Anders Bredelius (M)

X

Ola Jonegård (M)

X

Yvonne Gogolin (M)

X

Richard Thorell (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Urban Claesson (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Rolf Rutgersson (M)

X

Elin Abrahamsson (M)

X

Anders Karlsson (C)

X

Helena Hallerhed (C)

X

Leif Andersson (C)

X

Johan Gotthardsson (L)

X

Jan Hallström (L)

X

Göran Hellström (L)

NEJ

Morgan Forsberg (KD) Sven-Inge Eriksson (KD)

X

Emma Sjögren (KD)

X

Utdragsbesty rkande

Avstår

Frånv.

Sammanträdesprotokoll

Sida 24

Sammanträdesdatum
2018-11-26

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1 – Omröstning § 103 (forts).
Namn och parti

JA

Ida Ekeroth (S)

X

Janne Jansson (S)

X

Linnea Wall (S)

Ninni Larsson (S)

X

Sebastian Clausson (S)

X

Anita Olausson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Ola Bertilsson (S)

X

Catarina Åkerblad (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Lillemor Ågren (S)

Justerandes sign

NEJ

Nils Farken (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Gun-Britt Alenljung (S)

X

Per Rosengren (V)

X

Chris Nygren (V)

Marie Engström Rosengren (V)

X

Britta Wänström (V)

X

Mats Karlsson (MP)

X

Henrik Andersson (MAP)

X

Jerry Kullberg (MAP)

X

Riitaa Holmblad (SD)

X

Per-Olof Henningsson (SD)

X

Carl-Gunnar Sand (SD) Per Johansson (SD)

X

Joar Strid (SD)

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

30

19

Utdragsbesty rkande

Avstår

Frånv.

