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Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2 klockan 18.00 – 20.00 

Beslutande Se nästa sida. 

Övriga deltagande  

Utses att justera Britta Wänström och Cathrine Kronberg 

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 37-42 

 Malin Eriksson  

Ordförande   

 Jan Wahn  

Justerande  

 Britta Wänström Cathrine Kronberg 
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Beslutande Jan Wahn (C) ordförande 
Catarina Åkerblad (S) 2:e vice ordförande 
Katarina Brydzinski (M)  ersättare 
Johan Abrahamsson (M) ledamot 
Liselotte Andersson (M) ersättare 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Erik Ekblom (M) ledamot 
Jonny Odhner (M) ersättare 
Anna Mossberg (M) ledamot 
Göte Andersson (M) ledamot 
Anders Bredelius (M) ledamot 
Margareta Berggren (M) ersättare 
Yvonne Gogolin (M) ledamot 
Richard Thorell (M) ledamot 
Cathrine Kronberg (M) ledamot 
Urban Claesson (M) ledamot 
John-Gunnar Nilsson (M) ledamot 
Rolf  Rutgersson (M) ledamot 
Elin Abrahamsson (M) ledamot 
Anita Ahl (M) ledamot  
Anders Karlsson (C) ledamot 
Helena Hallerhed (C) ledamot 
Leif  Andersson (C) ledamot 
Göran Hellström (L) ersättare 
Jan Hallström (L) ledamot 
Morgan Forsberg (KD) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot, ej § 40 
Ida Ekeroth (S) ledamot 
Janne Jansson (S) ledamot 
Linnea  Wall (S) ledamot 
Sebastian Clausson (S) ledamot 
Anita Olausson (S) ledamot 
Leif  Udéhn (S) ledamot 
Tuula Ojala (S) ledamot 
Ola Bertilsson (S) ledamot 
Sture Pettersson (S) ledamot 
Lillemor Ågren (S) ledamot 
Marianne Johansson (S) ersättare 
Nils Farken (S) ersättare 
Chris Nygren (V) ersättare 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Britta Wänström (V) ledamot 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
Riitaa Holmblad (SD) ledamot 
Per-Olof Henningsson (SD) ledamot 
Carl-Gunnar Sand (SD) ledamot 
Per Johansson (SD) ersättare 
Henrik Claesson (MAP) ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-05-27 

Anslagsdatum 2019-06-04 Anslaget tas ner 2019-06-27 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 37 Dnr 2019/00028  

Handlingar att anmäla  
(medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor) 

  

Medborgarförslag om samrådsmöte angående trafiksäkerhet i Lyrestad (KS 2019/209) 

Kommunfullmäktiges beslut   

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen, sektor samhällsbyggnad, för beredning och beslut. 

Bakgrund 

En kommuninvånare har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun 
ska ta initiativ till ett samrådsmöte för att gemensamt diskutera trafiksituationen i 
Lyrestad. 

___________________________________    

Medborgarförslag om informationsskyltar om det gamla bryggeriet (KS 2019/238) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En kommuninvånare har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska sätta 
upp informationsskyltar om det gamla bryggeriet som förr fanns vid Humleparken. 

____________________________________      

Medborgarförslag om övergångsställe på Göteborgsvägen (KS 2019/218) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En kommuninvånare har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska inrättas ett 
övergångsställe vid hållplatsen Hertig Karls torg på Göteborgsvägen.       
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Kommunfullmäktige 

Kf § 37 (forts). 

________________________________ 

Medborgarförslag från klass 5 i Ullervads skola (KS 2019/225-229) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att delegera till berörda verksamhetschefer att svara på 
medborgarförslagen.  

Bakgrund 

Klass 5 i Ullervads skola har i samband med undervisning på temat ”Hur Sverige 
styrs” skrivit medborgarförslag till fullmäktige. Förslagen berör upprustning av 
stadsparken, upprustning av skateparken, gratis buss för barn och unga, möjlighet att 
etablera spårvagnar i Mariestad samt önskan om fler butiksetableringar i centrum. 

________________________________     

Motion om att upphäva kommunstyrelsens beslut om att begära utträde ur finskt 
förvaltningsområde (KS 2019/256) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Henrik Andersson (MAP) och Henrik Claesson (MAP) har i en motion föreslagit att 
kommunfullmäktige ska upphäva kommunstyrelsens beslut från den 26 november 
2018 om att begära utträde ur finskt förvaltningsområde. 

_______________________________ 

Motion om samarbete med frivilligorganisationer (KS 2019/253) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till socialnämnden för 
beredning. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun 
ska upprätta kontakt för att inleda samarbete med frivilligorganisationer för att via 
dessa organisationer kunna erbjuda till exempel ledsagning och hjälpa till med 
promenader och liknande.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 37 (forts). 

________________________________ 

Motion om förstärkning av personalstyrkan på kommunens fritidshem (KS 2019/249) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till utbildningsnämnden för 
beredning. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska utöka antalet 
personal på fritidshemmen. 

______________________________________ 

Interpellation om måltidsmiljön på kommunens särskilda boenden (KS 2019/230) 

Med fullmäktiges medgivande ställer Sebastian Clausson (S) en interpellation om 
måltidsmiljön på kommunens särskilda boenden till ordföranden i socialnämnden. 
 
Ordföranden i socialnämnden, Erik Ekblom (M), svara på interpellationen. 

_________________________________ 

Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskaps-
förordningen (KS 2019/225)  

Protokoll daterat 2019-04-23 från Länsstyrelsen inspektion enligt 19 kap 17 § 
föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen av överförmyndarverksamheten 
anmäls till fullmäktige. Protokollet läggs därefter till handlingarna.  

______________________________ 

Skrivelse från Mariestads finska förening (KS 2018/402) 

Skrivelse från Mariestads finska förening daterad 2019-04-16 angående kommunstyrelsens 
beslut om att begära utträde ur finskt förvaltningsområde. Skrivelsen anmäls till 
fullmäktige och läggs till handlingarna.     

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson, Gatuchef Hanna Lamberg 
Utvecklingschef Jonas Johansson , Tekniska nämnden, Ewa Sallova,  
fritidschef Tomas Ekström, Socialnämnden, Helena Andersson,  
Utbildningsnämnden, Carina Törnell , Chef sektor ledning Åsa Alvner,  
Utbildningschef Maria Appelgren, socialchef Karin Utbo 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 38 Dnr 2018/00313  

Medborgarförslag om att iordningsställa plats för avlämning av 
trädgårdsavfall i kransorterna för vidare transport till Bångahagen 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige uppmanar direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg 
(AÖS) att inkludera avlämning av trädgårdsavfall i kransorterna i pågående utredning 
om inriktning för återvinningscentralerna med utgångspunkt i ett ökat antal, bättre 
tillgänglighet och högre kvalitet. 
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.    

Bakgrund 

Lillian Östling, Notvägen 6 i Sjötorp har inkommit med ett medborgarförslag där hon 
föreslår Mariestads kommun om åtgärder för att kunna lämna trädgårdsavfall i 
kransorterna. Förslagsställaren föreslår att det ska iordningställas platser i kransorterna för 
att kunna lämna trädgårdsavfall och att avfallet sedan hämtas där och transporteras till 
Bångahagen.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat överlämnat ärendet till Avfallshantering Östra Skaraborg 
(AÖS) för beredning, men även tekniska nämnden har fått ärendet för yttrande.  
 
Vad gäller insamling av avfall så åligger det AÖS att hantera frågan. Då direktionen i AÖS 
fattat beslut om utredning av inriktning kring avfallscentralerna med utgångspunkten att 
det ska skapas ett större antal och en högre tillgänglighet och kvalitet är verksamhet teknik 
av uppfattningen att man bör invänta resultatet av utredningen innan andra initiativ tas. 
Tekniska nämnden anser i sitt beslut den 19 mars 2019 (Tn § 62/19) att 
medborgarförslagets syfte därmed är besvarat.  

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 § 38 (forts). 

________________________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 92/19 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-18 
 
Protokollsutdrag Tn § 62/19 
 
Yttrande från AÖS, daterat 2018-12-13  
 
Medborgarförslag om att iordningsställa plats för avlämning av trädgårdsavfall i 
kransorterna, daterat 2018-09-06     

 

Expedieras till: 
Liliann Östling 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 39 Dnr 2019/00104  

Avtal med Tillståndsenheten i samverkan (TIS) i Lidköping samt 
taxa för tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088) 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till samverkansavtal med 
Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping gällande tillstånd och tillsyn enligt 
Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, förutom vad gäller den av 
Tillståndsenheten i samverkans föreslagna nivåer på taxor och kontrollavgifter. 
Fullmäktige ställer sig bakom en taxenivå som uppgår till en tredjedel av vad 
som föreslås i avtalet.  

 
Kommunens avtalstecknare är socialchefen. 
 
Avtalet omfattar inte tillsyn av rökfria miljöer som även fortsättningsvis är 
delegerat till miljö- och byggnadsnämnden. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar om följande taxa för ansöknings- och 

tillsynsavgifter enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter: 
 

 Kommunstyrelsens 
förslag (kronor) 

Ansökan om 
försäljningstillstånd tobak: 

2 400 

Ansökan om tillfälligt 
försäljningstillstånd: 

1 867 

Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden:   

1 467 

Anmälan om förändrat 
försäljningstillstånd: 

667  

Tillsyn av försäljningstillstånd: 
  

2 000 

 
3. Taxan ska gälla från och med 2019-07-01. 
 
4. I det fall de föreslagna taxenivåerna inte accepteras av Lidköpings kommun 

beslutar fullmäktige att handläggning av försäljningstillstånd för tobak ska 
hanteras i egen regi med ovanstående taxor.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 39 (forts). 

________________________________ 
 
5. Fullmäktige ställer sig positiv till möjligheten att se över alkoholkontroller i egen 

regi. 
 
6. Kommunfullmäktige konstaterar att reglementet för miljö- och 

byggnadsnämnden samt reglementet för socialnämnden ska revideras med 
anledning av ovanstående beslut. 

 
Ledamöterna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Marie Engström Rosengrens (V) förslag.   

Bakgrund 

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, Lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Flertalet av 
bestämmelserna i dessa två lagar förs i sak oförändrade över till den nya lagen.  

Sammanfattning av den nya lagen 

Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller att 
pröva tillstånd för försäljning av tobak samt ett utökat ansvar vad gäller tillsyn.  
 
Enligt den nya lagen krävs tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Det gäller vid 
försäljning till såväl konsumenter (detaljhandel) som annan försäljning (partihandel). 
Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med 
tobaksprodukter, vilket är i linje med flera direktiv och rådsrekommendationer från 
EU och regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken (ANDT) för perioden 2016-2020 där ett av målen är att tillgång till 
tobak ska minska (prop. 2017/18:156). Den nya lagen innebär även att straffansvaret 
för illegal handel skärps till fängelse på upptill sex år (10 kap 1§). 
 
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus, 
exempelvis uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som 
allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den 
som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen 
avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. 
Rökförbudet utvidgas även till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.  
 
Möjligheterna att marknadsföra tobaksvaror genom kommersiella meddelanden på 
försäljningsställen tas bort. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 39 (forts). 

________________________________ 

 
Kommunen ansvarar för att lämna tillstånd för tobaksförsäljning och kommunen har 
rätt att ta ut avgift för uppgiften enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. Kommunen har även rätt att ta ut en skälig avgift för tillsyn. 
Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnader för hantering av 
tillståndsansökningar. 

Miljö- och byggnadsnämndens ansvar enligt tobakslagen 

Enligt befintligt reglemente ska miljö- och byggnadsnämnden: svara för tillsyn och 
prövning som ankommer på medlemskommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.  
 
I enlighet med detta ansvar har miljö- och byggnadsnämnden upprättat ett förslag till 
”Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt tobakslagen”. Nämnden beslutade den 26 
februari 2019 att föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda 
och Gullspångs kommuner att anta upprättat förslag till taxa enligt tobakslagen. 
Detta förslag har inte behandlats politiskt i någon av MTG-kommunerna. 
Anledningen till detta är Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping har framfört att 
de, utöver handläggningen av alkoholtillstånd, även vill handlägga tillstånd och tillsyn 
enligt Lagen om tobak och liknande produkter. 

Förslag till avtal med Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping 

Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping (TIS) har avtal om handläggning av 
alkoholtillstånd med Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner samt 
ytterligare tolv kommuner. TIS har även avtal avseende tobakslagen (1993:581) med 
flertalet av de övriga tolv kommunerna.  
 
TIS har erbjudit samtliga kommuner som har avtal om handläggning av alkohol-
tillstånd att även teckna avtal om tillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak och 
liknande produkter. TIS ambition är att samtliga taxor och avtal ska vara enhetliga 
och innefatta handläggning av alkohol, tobak och tillhörande tillsyn samt tillsyn av 
läkemedel och folköl. MTG-styrgrupp gav 2019-03-26 kommuncheferna i uppdrag 
att snarast kontakta TIS för att förhandla fram ett avtal avseende ansvar för tillstånd 
och tillsyn enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter för MTG-
kommunerna.  
 
I enlighet med styrgruppens uppdrag har enhetschefen för vuxenenheten i Lidköping 
kontaktats (ansvarig chef för TIS) för att förhandla taxenivåerna i avtalsförslaget. TIS 
framhåller att föreslagen taxa måste godtas i sin helhet för att ett avtal skall gälla. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 39 (forts). 

________________________________ 

 
Det föreslagna avtalet innebär att TIS behåller samtliga ansöknings- och 
tillsynsavgifter, vilket ska medföra att det inte blir några kostnader för kommunerna. 
Eventuellt över- eller underskott ska dock hanteras med respektive kommun. 
 
För att ovanstående ska kunna genomföras måste samtliga kommuner vara överens 
om att befintligt avtal avseende handläggning av alkoholtillstånd upphör samt att nytt 
avtal avseende handläggning av alkohol, tobak och tillhörande tillsyn samt tillsyn av 
läkemedel och folköl tecknas från och med 2020-01-01. I annat fall säger Lidköpings 
kommun upp befintligt avtal om handläggning av alkoholtillstånd 2019-06-30 som 
löper ut 2020-12-31. 
 
För de sex månaderna mellan 2019-06-30 och 2019-12-31 har TIS upprättat ett 
förslag till tillfälligt avtal. Förslaget till avtal för de första sex månaderna innefattar 
inte tillsyn av läkemedel och e-cigaretter. Avsikten är dock att även dessa områden 
ska ingå i det nya avtalet från 2020-01-01. Förslaget till avtal innefattar inte ansvar för 
tillsyn av rökfria miljöer enligt 6 kap som även fortsättningsvis åligger miljö- och 
byggnadsnämnden.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att fullmäktige ska besluta om taxenivåer i enlighet 
med de som anges i bilaga 1 i TIS förslag till samverkansavtal och att den sista meningen i 
punkt 1 ska utgå.  
 
Mats Karlsson (MP) tillstyrker Engström Rosengrens (V) förslag. 
 
Erik Ekblom (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet så att det kan 
klargöras om förslaget till avtal fortfarande gäller och hur en eventuell handläggning i egen 
regi skulle organiseras samt även vad självkostnadspriset skulle vara. 
 
Ordförande Jan Wahn (C) tar först upp frågan om återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 39 (forts). 

________________________________ 
 
Två förslag återstår således; Marie Engström Rosengrens (V) förslag och 
kommunstyrelsens förslag. Ordförande Jan Wahn (C) ställer dessa under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstnings begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige godkända 
propositionsordning: 
 
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Marie Engström 
Rosengrens (V) yrkande röstar nej.  
 
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 4 nej-röster. 14 ledamöter avstår från att rösta. 
 
Kommunfullmäktiges 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 § 87/19 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-24 
 
Förslag till samverkansavtal om gemensam handläggning av försäljningstillstånd för 
tobak inom Tillståndsenheten i Samverkan (TiS)  

 

Expedieras till: 
TIS i Lidköping, Töreboda kommun 
Gullspångs kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, Socialnämnden 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-27 

Sida 14 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 40 Dnr 2019/00141  

Ansvarsfrihet för direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg 
2018 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda 
ledamöterna i direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg för verksamhetsåret 
2018. 
 
Sven-Inge Eriksson (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet..  

Bakgrund 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunalförbund som ansvarar för 
den kommunala renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna Falköping, 
Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. 
 
Direktionen för AÖS har upprättat årsredovisning för år 2018. Resultatet för år 2018 
visar ett underskott om 11,6 miljoner kronor, att jämföras med budgeterat resultat på 
ett underskott om 16,2 miljoner kronor.  
 
Förbundet har en stark finansiell ställning och av det skälet kommer det negativa 
resultatet inte att återställas enligt kap. 11 § 13 kommunallagen. Direktionen har för 
avsikt att använda del av det egna kapitalet till att finansiera insamlingen av matavfall. 
 
Revisorerna bedömer att direktionen, trots vissa brister i uppfyllelsen av målen, 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen och direktionens 
enskilda ledamöter.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.       



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-27 

Sida 15 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 40 (forts). 

________________________________ 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 94/19 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-01 
 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-29 
 
Årsredovisning 2018 för Avfallshantering Östra Skaraborg       
 
Revisionsberättelse och granskningsrapport 

 

Expedieras till: 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
Kommunrevisionen 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-27 

Sida 16 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 41 Dnr 2019/00026  

Partistöd till Socialdemokraterna och Miljöpartiet 2019 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Socialdemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2019. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Miljöpartiets ansökan om partistöd 
för år 2019.  

Bakgrund 

Den 27 mars 2019 inkom Miljöpartiet de Gröna i Mariestad och den 3 april 2019 
inkom Socialdemokraterna med en begäran om partistöd för innevarande år. 
 
Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  årligen 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har använts ska 
även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 
 
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 
 
Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente med 
regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att förtydliga 
rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt reglementet ska partierna i 
fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har använts 
föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen 
av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska inkomma till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas fullmäktige 
för beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.       
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 41 (forts). 

________________________________ 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 95/19 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-28 
 
Begäran från Miljöpartiet om partistöd med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg, inkommen 2019-03-27 
 
Begäran från Socialdemokraterna om partistöd med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg, inkommen 2019-04-03 
 
Reglemente för partistöd 

 

Expedieras till: 
Administrativ chef Malin Eriksson 
Ekonomienheten 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-27 

Sida 18 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 42 Dnr 2019/00029  

Eventuella valärenden 

  
 

Det finns inga valärenden vid dagens sammanträde.                         
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 39 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Johan Abrahamsson (M)        X    

Anette Karlsson (M)       Liselotte Andersson (M) X    

Henrik Karlsson (M) X    

Erik Ekblom (M)             X    

Sandra Magnusson (M)    Katarina Brydzinski (M) X    

Sten Bergheden (M)                 Jonny Odhner (M) X    

Anna Mossberg (M) X    

Göte Andersson (M) X    

Anders Bredelius (M)      X    

Ola Jonegård (M)            Margareta Berggren (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)       Göran Hellström (L) X 

 

  

Jan Hallström (L)             X 

 

  

Morgan Forsberg (KD) X 

 

  

Emma Sjögren (KD)       
Sven-Inge Eriksson (KD) 

X 
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 1 – Omröstning § 39  (forts). 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Ida Ekeroth (S)        
 

X  

Janne Jansson (S)  
 

X  

Linnea Wall (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)       
 

X  

Björn Nilsson (S)       Marianne Johansson (S)                  
 

X  

Gun-Britt Alenljung (S)           Nils Farken (S)  
 

X  

Per Rosengren (V)               Chris Nygren (V)   X   

Marie Engström Rosengren (V)   X   

Britta Wänström (V)         X   

Mats Karlsson (MP)  X   

Henrik Andersson (MAP)  
 

  

Henrik Claesson (MAP)   X  

Riitaa Holmblad (SD) X    

Per-Olof Henningsson (SD) X    

Carl-Gunnar Sand (SD)    X    

Joar Strid (SD)                 Per Johansson (SD) X    

Jan Wahn (C) X    

Summa 30 4 14  

 


