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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-30 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset Kyrkogatan 2, kl. 18:00-22:07 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande Tommie Eriksson, IT MTG § 56 
Jonas Bjaaland, IT MTG § 56 
Christina Olsson, ekonomichef § 57 
Lars-Göran Kvist, kommunrevisor § 57 
 

 

Utses att justera Anna Mossberg och Nils Farken  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 56-76 

 Eleonor Hultmark  

Ordförande   

 Jan Wahn  

Justerande  

 Anna Mossberg Nils Farken 
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Beslutande Johan Abrahamsson (M)  ledamot 
Anette Karlsson (M)  ledamot 
Henrik Karlsson (M)  ledamot 
Erik Ekblom (M)  ledamot 
Sandra Magnusson (M)  ledamot 
Sten Bergheden (M)  ledamot 
Anna Mossberg (M)  ledamot 
Göte Andersson (M)  ledamot 
Anders Bredelius (M)  ledamot 
Ola Jonegård (M)  ledamot 
Yvonne Gogolin (M)  ledamot 
Richard Thorell (M)  ledamot 
Cathrine Kronberg (M)  ledamot 
Anita Ahl (M)  ledamot 
Urban Claesson (M)  ledamot 
John-Gunnar Nilsson (M)  ledamot 
Rolf Rutgersson (M)  ledamot 
Elin Abrahamsson (M)  ledamot 
Jan Wahn (C)  ledamot 
Anders Karlsson (C)  ledamot 
Helena Hallerhed (C)  ledamot 
Leif Andersson (C)  ledamot 
Göran Hellström (L)  tjänstgörande ersättare 
Jan Hallström (L)  ledamot 
Morgan Forsberg (KD)  ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD)  tjänstgörande ersättare 
Ida Ekeroth (S)  ledamot 
Ninni Larsson (S)  tjänstgörande ersättare 
Linnea Wall (S)  ledamot 
Sebastian Clausson (S)  ledamot 
Anita Olausson (S)  ledamot 
Leif Udéhn (S)  ledamot 
Nils Farken (S) ledamot  
Ola Bertilsson (S)  ledamot 
Marianna Johansson (S)  tjänstgörande ersättare 
Sture Pettersson (S)  ledamot 
Lillemor Ågren (S) ledamot 
Marina Smedberg (S)  tjänstgörande ersättare 
Gun-Britt Alenljung (S)  ledamot 
Chris Nygren (V)  tjänstgörande ersättare 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Britta Wänström (V)  ledamot 
Mats Karlsson (MP)  ledamot 
Riitaa Holmblad (SD)  ledamot 
Per-Olof Henningsson (SD)  ledamot 
Per Johansson (SD)  tjänstgörande ersättare 
Joar Strid (SD)  ledamot ledamot 
Henrik Andersson (MAP)  ledamot 
Henrik Claesson (MAP)  ledamot  
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 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-09-30 

Anslagsdatum 2019-10-11 Anslaget tas ner 2019-11-02 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunfullmäktige 

 
Förändring i dagordning 

  

Kommunfullmäktige beslutar om ändrad följdordning av ärendena i 
dagordningen. 
 
Ärende 2 och 3 flyttas fram i tidsplanen.  
Ärendena beslutas i istället i följande ordning:  
Ärende 1, 4, 5, 6, 2, 3 och därefter fortsätter sammanträdet enligt den 
föreslagna ordningen som framgår av kallelsen.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 56 Dnr 22145  

Information från IT 

  

IT-avdelningen informerar om service och stöd vad gäller IT-frågor för de 
förtroendevalda. Bland annat innehöll informationen följande punkter: 

 Ansvarsfördelning support 

 Kontakt IT-support 

 Lösenord 

 Skräppostfilter 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 57 Dnr 2019/00211  

Tertial 2 , delårsrapport med årsprognos och måluppföljning 
för Mariestads kommun 2019 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av tertial 2, delårsrapport inklusive 
årsprognos 2019. 

2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden, utbildningsnämnden, tekniska 
nämnden och överförmyndarnämnden i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner 
för budget i balans. Åtgärdsplanerna ska redovisas till kommunfullmäktige 
den 28 oktober 2019. 

3. Kommunfullmäktige hänvisar också till tidigare beslut om allmän 
återhållsamhet för budget i balans 2019. 

Reservation 

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

Bakgrund 

Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska 
uppföljning ske av tertial 2 (T2) som baseras på ekonomiska utfallet till och 
med augusti månads utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt 
måluppföljning.  

Kommunens ekonomiska resultat för 2019 prognostiseras till 9,0 miljoner 
kronor. Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 13,9 miljoner kronor. 
Den ekonomiska prognosen är 4,9 miljoner kronor sämre än budgeten. Detta 
medför att det finansiella målet, om att resultatet ska vara 1 procent av skatter 
och bidrag inte bedöms att uppnås. Soliditetmålet, det vill säga att soliditeten 
ska öka, bedöms utifrån prognostiserad investeringsnivå och ett ökat 
lånebehov, i och med det görs bedömningen att målet inte kommer att uppnås. 

Delårsresultatet per 31 augusti 2019 uppgår till 6,5 mkr. Vilket kan ställas i 
relation till årets prognos på 9,0 mkr. Att årsprognosen visar ett mycket högre 
resultat än delårsresultatet förklaras av flera poster inom finansförvaltningen, 
men den främsta orsaken är att konjunkturbuffen (5 mkr) inte nyttjas och 
därmed påverkas årsprognosen positivt. 
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Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli sämre än budget 
med 10 miljoner kronor. De nämnder som prognostiserar ett underskott 
gentemot budget är, socialnämnden med 18,4 miljoner kronor, 
utbildningsnämnden med 9,4 miljoner kronor samt tekniska nämnden med  
1,0 miljoner kronor. 

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 31 augusti 2019 för 
Mariestads kommun. Delårsrapporten föredras på sammanträdet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar om följande två tillägg till beslutet. 

1. Kommunfullmäktige ska vid ett senare tillfälle besluta om reviderad 
budget för 2020 samt flerårsplan för 2021-2022. 

2. Satsningen för att förebygga psykisk ohälsa samt att minska ensamheten 
hos äldre genomförs. Medel för detta finns avsatt i budget för 2019. 

Johan Abrahamsson (M) yrkar avslag på Marie Engström Rosengrens (V) 
tilläggsyrkanden.  

Erik Ekblom (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag och yrkar avslag på 
Marie Engström Rosengrens (V) tilläggsyrkanden.  

Britta Wänström (V), Ida Ekeroth (S), Sebastian Clausson (S) och Mats 
Karlsson (MP) yrkar bifall till Marie Engström Rosengrens (V) tilläggsyrkanden. 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen 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 kommunfullmäktige ska besluta att avslå Marie Engström 
Rosengrens (V) tilläggsyrkanden och besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
Marie Engström Rosengrens (V) tilläggsyrkande röstar nej. 

Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 19 nej-röster. 4 ledamöter avstår.  

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå Marie Engström Rosengrens (V) 
tilläggsyrkande och beslutar till följd därav i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.  

Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningsbilagan, bilaga 1.   



 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-30 

Sida 8 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 142/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-02 

 Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-16 

 Tertial 2 (delårsrapport) inklusive årsprognos och måluppföljning, reviderad 
2019-09-11 

 

 
Expedieras till: 
Ekonom Ida Nilsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Elisabeth Westberg 
Ekonom Pia Svartén 
Ekonom Annica Olsson 
Revisionen 
Socialnämnden, utbildningsnämnden, tekniska nämnden och överförmyndarnämnden 
 (via nämndsekr.) 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Socialchef Karin Utbo 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
Kommunikationschef Annika Björklund 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 58 Dnr 2019/00303  

Finansuppföljning i samband med delårsrapport 2019 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen för delåret 2019.  

Bakgrund 

Kommunens finanspolicy ska ge vägledning för den finansiella verksamheten. 
Kommunens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, upplåning, 
leasing, placering och borgen.  

Ekonomiavdelningen har sammanställt en uppföljning i samband med 
delårsbokslutet och tertial 2 2019 för Mariestads kommun.  

Finansuppföljningen föredras 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 

 Protokollsutdrag ks § 143/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23  

 Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-08-22 

 Rapport Finansuppföljning delår 2019 

 

Expedieras till: 
Revisionen 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 59 Dnr 2018/00015  

Åtgärder för budget i balans 2019 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder ska vidta åtgärder för 
allmän återhållsamhet i syfte att minska kommunens kostnader och därmed 
bidra till en budget i balans vid årets slut. Nedanstående regler gäller 
tillsvidare: 

 Samtliga vakanta tjänster ska prövas av sektorchef/verksamhetschef 
(tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden).  

 Nyinrättade tjänster ska godkännas av personalutskottet. 

 Stor restriktivitet ska gälla vid anställning av vikarier. 

 Övertid, mertid och timanställningar ska begränsas. 

 Inköp/avtal som inte är uppenbart nödvändiga för verksamhetens 
dagliga drift ska avstås. Med inköp/avtal avses även konsulttjänster, 
entreprenader, hyra/leasing, kurser och konferenser med mera. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta 
om uppföljning och följduppdrag med anledning av ovanstående regler. 
Kommunstyrelsen äger även rätt att upphäva enskilda regler och reglerna i 
sin helhet när budgeten bedöms vara i balans. 

Kommunstyrelsen har i beslut den 16 september 2019, § 146, uppdragit åt 
nämnderna att månadsvis redovisa de åtgärder som respektive nämnd 
vidtagit för att uppnå en budget i balans vid årets slut. IFO ska särskilt 
rapportera placeringar och försörjningsstöd. Redovisningen ska ske till 
kommunstyrelsens arbetsutskott och lämnas av ordförande och 
sektorchef/verksamhetschef.  

3. Löpande avrapportering av vidtagna åtgärder, enligt punkt 1 ovan ska ske 
till respektive nämndpresidier veckovis. Rapporteringen ska samordnas i 
kommunchefens ledningsgrupp.   

4. Samtliga ärenden som ska beslutas av nämnd/utskott ska vara beredda av 
sektorchef. I tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden bereds 
ärenden av respektive verksamhetschef. 
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Bakgrund 

Mariestad kommun har tertialuppföljningar av mål och budget. Vid tertial 1 
(T1) som baseras på redovisningen från januari till april redovisades ett 
prognostiserat resultat om totalt 3,9 miljoner kronor, vilket motsvarar  
10,0 miljoner kronor sämre än budget. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav då 
uppdrag till de nämnder som redovisar ett underskott att inkomma med 
åtgärdsförslag. Åtgärdsplaner har beslutats i Socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, teknisk nämnd och överförmyndarnämnden. 
Åtgärdsplaner ska redovisas i samband med delårsrapporten.  

Vid nämndernas månadsvisa uppföljningar har det uppdagas ytterligare 
budgetavvikelse vid socialnämnden. Därmed behöver ytterligare krafttag tas för 
att hålla budgeten för 2019. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 146/19 

 Skrivelse upprättad av kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M), 
daterad 2019-08-20 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Samtliga sektorchefer 
Teknisk chef Michael Nordin 
Verksamhetschef miljö och bygg Annika Kjellkvist 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Samtliga nämnder (via nämndsekr.) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 60 Dnr 2019/00028  

Handlingar att anmäla (ev. interpellationer, 
medborgarförslag, motioner eller frågor) 

  

Beslut från kommunstyrelsen om medborgarförslag 

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen beslutat om följande   
medborgförslag: 

 Medborgarförslag om att utsmycka Karlsholmeviken och 
Sjöhagaparken med två mindre fyrar. (KS 2019/32) 
Förslaget har avslagits.  

 Medborgarförslag om att utöka bussturer mellan Jula och Mariestad via 
Ullervad. (KS 2018/439) 
Förslaget anses besvarat.  

 Medborgarförslag om att skapa en större temalekpark i Mariestads 
kommun (KS 2018/281) 
Förslaget har avslagits.  

 Medborgarförslag om att projektera och stegvis bygga ut Sjötorps 
camping i anslutning till och på nuvarande bandyplan (KS 2018/295) 
Förslaget anses besvarat.  

 Medborgarförslag om att hålla badhuset i Mariestad öppet på söndagar. 
(KS 2018/364) 
Förslaget har bifallits.  

 Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till IFK Mariestad  
(KS 2019/114) 
Förslaget har avslagits.  
 

Besluten anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.  
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Beslut från tekniska nämnden om medborgarförslag 

På uppdrag av kommunfullmäktige har tekniska nämnden beslutat om följande   
medborgförslag: 

 Medborgarförslag om att sätta upp belysning utmed gångstigen 
Leksbergsvägen 91 till Prebendegatan 20. (KS 2019/119) 
Förslaget har avslagits.  

 

Beslutet anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.     

 

Delårsrapport för samordningsförbundet Norra Skaraborg (KS 2019/340) 

Kommunalförbundet samordningsförbundet Norra Skaraborg har inkommit 
med en delårsrapport per 2019-08-31. Av kommunallagens bestämmelser i 
kapitel 11 § 16 framgår att minst en delårsrapport ska upprättas för 
verksamheten och att den ska anmälas i medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar.  

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet. 

 

Revisionsrapport avseende kommunens lånefinansiering (KS 2019/347) 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat om 
kommunstyrelsen har säkerställt att kommunens lånefinansiering hanteras på ett 
ändamålsenligt sätt. Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en 
ändamålsenlig hantering av lånefinansieringen och den finansiella situationen 
och om lånefinansieringen följer kommunfullmäktiges riktlinjer för 
medelsförvaltningen, en god intern kontroll och därmed en god ekonomisk 
hushållning.  

Granskningen visar att kommunstyrelsen i stort har en ändamålsenlig hantering 
av den finansiella situationen och lånefinansieringen, under förutsättning att 
budget för 2020 och flerårsplanen kommer att kunna hållas. 

Utifrån granskningen lämnas ett antal rekommendationer. 

 

Rapporten har överlämnats till fullmäktiges presidium och kommunstyrelsen och anmäls 
härmed till fullmäktige. 
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Revisionsrapport om granskning av kommunens hantering av sociala 
medier (KS 2018/452) 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens 
hantering av sociala medier. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunens hantering av sociala medier är ändamålsenlig.  

Granskningen visar att kommunens hantering av sociala medier är delvis 
ändamålsenlig. Revisionsrapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för 
yttrande och till fullmäktiges presidium för kännedom. Kommunstyrelsen 
behandlade rapporten vid sitt sammanträde 2019-05-13 och överlämnade 
därefter sitt yttrande till kommunrevisionen. 

Rapporten ska efter att berörd nämnd har behandlat den anmälas i 
kommunfullmäktige tillsammans med nämndens yttrande. 

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet. 

 

Medborgarförslag om övergångsställe på Mariagatan (KS 2019/310) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
det ska anläggas ett övergångsställe vid busshållplats vid Björkgården på 
Mariagatan. 

  

Medborgarförslag om trafikåtgärder vid Vinkelgatans park (KS 2019/302) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om 
trafikåtgärder vid Vinkelgatans park.  
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Medborgarförslag om att namnge en plats i kommunen till Björn Berggrens 
ära (KS 2019/281) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
uppmärksamma Björn Berggrens betydelse för Mariestads kommun exempelvis 
genom att namnge en plats i kommunen till hans ära.  

 

Medborgarförslag om flaggor på Torsöbron (KS 2019/323) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att Torsöbron ska utsmyckas med 
olika typer av flaggor. 

 

Medborgarförslag om utsmyckning av Sandbäcksrondellen (KS 2019/336) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att Sandbäcksrondellen ska 
utsmyckas med en modell av Torsöbron. 
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Motion om rehab-badet på Mariestads sjukhus (KS 2019/364) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

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

 

Motion om att motarbeta invasiva arter (KS 2019/362) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska göra en 
utredning över invasiva arter i kommunen samt lämna information på 
kommunens hemsida om invasiva arter med möjlighet att anmäla förekomst. 
Vidare föreslår Karlsson (MP) att kommunen ska bekämpa de invasiva arter 
som finns på kommunal mark samt göra regelbunden uppföljning av 
utbredning. 

 

Motion om Huskurage (KS 2019/366) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Mariehus AB för 
beredning. 

Bakgrund 

Socialdemokraterna i Mariestad har genom Ida Ekeroth (S) och Linnéa Wall (S) 
i en motion föreslagit att kommunens bolag Mariehus AB ska införa Huskurage 
i bolagets samtliga bostadsfastigheter. Huskurage är en policy som uppmanar 
grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Metoden är 
förebyggande med direkt effekt mot våld i nära relationer. Vidare föreslås i 
motionen att Mariehus AB skulle ge hyresgästerna information om nyheten 
genom att sätta upp informationsblad i trapphusen. Införandet skulle därför 
inte innebära någon kostsam verksamhet. 
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Motion om landsbygdsdialog (KS 2019/365) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Sebastian Clausson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska ta 
fram en plan för organiserad och lokalt anpassad medborgardialog på 
landsbygden. Syftet med ett anpassat system för medborgardialog med invånare 
utanför centralorten är att öka medborgarinflytandet och att fler 
kommuninvånare kan få möjlighet att tycka till om kommunens verksamhet. 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunfullmäktiges 
beslut om att Mariestads kommun inte ska delta i Skövde Pride från och 
med år 2018 (KS 2019/361) 

Med fullmäktiges medgivande ställer Britta Wänström (V) en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M). Interpellationen avser 
möjligheten att riva upp tidigare beslut om att inte delta i Skövde Pride.  

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) svarar på 
interpellationen. 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (Ewa Sallova) 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Mariehus AB, VD Stefan Rånäs 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Fastighetschef Hans Björkblom 
Teknisk chef Michael Nordin 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
Utvecklingschef Jonas Johansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 61 Dnr 2018/00172  

Medborgarförslag om att förbättra tillgängligheten till ån 
Tidan och dess stränder 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige konstaterar att det pågår initiativ i medborgarförslagets 
riktning att på olika sätt utöka tillgängligheten längs med Tidan och beslutar 
därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

Med anledning av att Åke Ludvigssons avlidit innan han fått svaret på sitt 
förslag vill kommunfullmäktige framföra en hälsning till Åke Ludvigssons 
anhöriga och tacka för förslagsställarens engagemang i fråga om kommunens 
utveckling.  

Bakgrund 

Åke Ludvigsson, Sommarvägen 3 i Mariestad har lämnat in ett 
medborgarförslag i vilket han föreslår att kommunen ska vidta ett antal åtgärder 
för att förbättra tillgängligheten till ån Tidan och dess stränder.  

Kommunfullmäktige har den 23 april 2018, kf § 34, överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har beretts av 
sektor samhällsbyggnad. 

Mariestads kommun har fått besked om att förslagsställaren Åke Ludvigsson 
tyvärr avlidit innan han fått svar på sitt medborgarförslag. Det kan dock 
konstateras att många av de åtgärder som Åke Ludvigsson föreslagit är aktuella 
och successivt kommer att genomföras.  

Ny verksamhet planeras i kvarnbyggnaden som väntas skapa bra förutsättningar 
för områdets fortsatta utveckling och tillgänglighet. Möjlighet finns att anlägga 
en ny gång- och cykel över Tidan uppströms kvarnbyggnaden. Skyltar som 
informerar om unika fiskbestånd och andra naturvärden i Tidan kommer att 
sättas upp på ett antal platser.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

 Protokollsutdrag ks § 161/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-19 

 Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-19 

 Medborgarförslag om att förbättra tillgängligheten till ån Tidan och dess 
stränder.  

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 62 Dnr 2019/00251  

Ny förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

En förutsättning för att förbundsordningen ska kunna antas är att samtliga 
medlemskommuner antar förslaget utan förändringar. På grund av otydligheter 
i förslaget till ny förbundsordning finns inte förutsättning att få igenom 
förslaget.  

Kommunfullmäktige beslutar därför att återremittera ärendet för ytterligare 
beredning av Avfallshantering Östra Skaraborg för att förtydliga skrivningen 
kring arvodering och förtroendeuppdragens omfattning.  

Bakgrund 

Direktionen fastställer sedan tidigare ett fast arvode för ordförande enligt § 6 i 
förbundsförordningen. Vice ordförande erhåller i likhet med övriga ledamöter 
ersättning enligt bestämmelser som tillämpas för Skövde kommun. Förslaget till 
ny förbundsordning innebär att direktionen även kommer att besluta om fast 
arvode till vice ordförande. 

Den nuvarande ersättningen till vice ordförande bedöms inte motsvara den 
arbetsinsats som uppdraget kräver. Sedan bildandet år 2000 har 
kommunalförbundet ökat från  3 till 9 medlemskommuner och antalet invånare 
som omfattas av förbundet har mångdubblats. Behovet och omfattningen av 
politiska ställningstaganden och beredningar har ökat med förbundets storlek 
och inriktning. Bland annat efter Högsta Förvaltningsdomstolens 
prejudicerande dom den 13 december 2013 som innebär att samtliga 
medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar måste fatta likalydande beslut om 
förbundets taxor och föreskrifter. 

En särskild arbetsgrupp bestående av de tidigare ledamöterna Alda Danial (L) 
Tibro kommun, Lena Sjödahl (M) Falköpings kommun, Pierre Rydén (S) Hjo 
kommun samt förbundschef Lars Persson har utrett frågan på direktionens 
uppdrag.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny förbundsförordning för 
AÖS att träda i kraft den 1 januari 2020. Arvodet till ordförande och vice 
ordförande ska vara rimligt i förhållande till arbetsinsats      
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Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att fullmäktige ska återremittera ärendet för 
ytterligare beredning av Avfallshantering Östra Skaraborg med motiveringen att 
då en förutsättning för beslut är att samtliga medlemskommuner antar förslaget 
utan ändringar. På grund av otydligheter i förslaget till ny förbundsordning 
finns inte förutsättningar att få igenom förslaget. Och därför behöver ärendet 
återremitteras för att förtydliga skrivningen kring arvodering och 
förtroendeuppdragens omfattning. 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp frågan om återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.    

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 133/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-31 

 Skrivelse Förbundsförordning – arvode till vice ordförande 

 Protokollsutdrag från Kommunalförbundet Avfallshantering Östra 
Skaraborg § 12/19 Förbundsförordning – arvode till vice ordförande 

 Förslag till förbundsförordning för Avfallshantering Östra Skaraborg 

 

Expedieras till: 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 63 Dnr 2019/00252  

Avfallstaxa för medlemskommunerna i Avfallshantering 
Östra Skaraborg 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa 
för Avfallshantering Östra Skaraborg.  

2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2020.   

3. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner i 
Avfallshantering Östra Skaraborg tar ett likalydande beslut i enlighet med 
utformat förslag.  

Bakgrund 

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut 
om avfallstaxor flyttats från kommunalförbund till medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för 
solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom Avfallshantering Östra 
Skaraborg (AÖS) behövs därför likalydande beslut av samtliga medlemmars 
fullmäktigeförsamlingar. 

Under AÖS tio första verksamhetsår skapades genom samordningsvinster ett 
eget kapital som år 2010 uppgick till 50 miljoner kronor. Direktionen beslutade 
att använda merparten av det egna kapitalet till att finansiera utbyggnaden av 
matavfallssortering. Beslutet innebär att den högre kostnadsnivå som en 
etablerad och utbyggd insamling av matavfall innebär, ska täckas genom årliga 
avgiftshöjningar. AÖS föreslår att taxan höjs med cirka 5 procent årligen fram 
till 2024.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) och Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

 Protokollsutdrag ks § 132/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-31 

 Skrivelse avfallstaxa, ikraftträdande 1 januari 2020 

 Förslag till avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg     

 Protokollsutdrag från Kommunalförbundet Avfallshantering östra 
Skaraborg § 13/19 Avfallstaxa, ikraftträdande 1 januari 2020 

 

Expedieras till: 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 64 Dnr 2019/00257  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2020 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att justera brukningsavgifterna (§§ 13-14) i 
kommunens VA-taxa med +4,0 procent från och med den 1 januari 2020.    

2. Vid en förändring i investeringsnivån som påverkar förnyelsearbetets 
omfattning ska VA-taxan justeras i motsvarande omfattning.  

Bakgrund 

Sedan 2015 har VA-verksamheten lyckats nå målet om att hålla en förnyelsetakt 
på befintliga va-anläggningar. För att finansiera de kapitalkostnader som 
förnyelsearbetet medför behöver ytterligare driftmedel motsvarande 3,0 procent 
tillföras verksamheten.  

De reinvesteringarna som genomförs medför sänkta energikostnader vilket 
tillsammans med effektiviseringar inom organisationen förväntas balansera de 
andra mer generella kostnadsökningarna för personal, material etc. Viss 
osäkerhet finns kopplat till elmarknaden.  

De anläggningskostnaderna för byggnation av överföringsledning till områdena 
Moviken och Askevik som får effekt på 2020 års kapitalkostnader motsvarar 
ytterligare 1,0 procent av de driftmedlen VA-kollektivet har.  

Med anledning av ovan föreslår verksamhet teknik en justering av VA-taxans 
brukningsavgifter med +4,0 procent vilket också följer den prognos som VA-
planen föreskriver.  

Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en 
villaägare med ungefär 20-25 kronor per månad.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

 Protokollsutdrag ks § 131/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-28 

 Protokollsutdrag tn § 124/19 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (via nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
Enhetschef VA Amanda Haglind 
Ekonom Elisabeth Westberg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 65 Dnr 2018/00338  

Beslut om antagande: Detaljplan för Lyrestads Klockarbol 
5:20 m.fl., Lyrestads tätort, Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till detaljplan för 
Lyrestads Klockarbol 5:20 m.fl.  

Bakgrund 

Aktuellt planområde är cirka 0,4 hektar stort, och omfattar fastigheten 
Lyrestads Klockarbol 5:20 samt del av Lyrestads Klockarbol 5:46. Planområdet 
är beläget i anslutning till Lyrestadsvägen inom Lyrestads samhälle. I aktuell 
översiktsplan ”Översiktsplan 2030” (2018) har området pekats ut som lämpligt 
för ny bostads-bebyggelse. Beslut om uppdrag att planlägga Lyrestads 
Klockarbol 5:20 m.fl. fattades av kommunstyrelsen den 12 november 2018,  
§ 203. 

Huvudsyftet med detaljplanen för Lyrestads Klockarbol 5:20 m.fl. är att skapa 
byggrätter för nya bostäder inom Lyrestads tätort, men planen möjliggör även 
alternativa användningar såsom kontor, vård och centrumbebyggelse.  

Anledningen till att detaljplanen tas fram är att Mariehus Fastigheter AB avser 
att bygga nya bostäder inom det aktuella området, men detaljplanen syftar även 
till att möjliggöra annan presumtiv bebyggelse för att få en längre hållbarhet och 
ta höjd för att utvecklingen skulle kunna ske på annat sätt.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

John-Gunnar Nilsson (M) 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 

 Protokollsutdrag ks §  152/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-08 
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 Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-06 

 Plankarta med bestämmelser, antagandehandling 

 Planbeskrivning, antagandehandling 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan 

 Särskilt utlåtande 

 Granskningsutlåtande 

 Utredning om geoteknik och miljöbedömning av marken 

 Övergripande dagvattenundersökning 

 Buller- och trafikanalys 

 Planillustration 

 Protokollsutdrag ks § 203/18 

 

Expedieras till: 
Planarkitekt Lisa Heller 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Tf planchef Adam Johansson 

 



 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-30 

Sida 28 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 66 Dnr 2019/00193  

Motion om utvecklingsplan för kransorterna runt Mariestad 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 

Reservation 

Ida Ekeroth (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.   

Bakgrund 

Janne Jansson (S) har i motion till kommunfullmäktige den 29 april 2019, kf § 
26, föreslagit att det ska upprättas utvecklingsplaner för samtliga kransorter i 
Mariestads kommun. Det finns sedan tidigare en utvecklingsplan för Sjötorp, 
men Jansson (S) menar att det borde finnas för samtliga kransorter. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 19 april 2019 överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Sektor samhällsbyggnad konstaterar att det i kommunens översiktsplan 
(Översiktsplan 2030) finns utvecklingsidéer för i första hand bostadsbebyggelse 
gällande samtliga kransorter, det vill säga Ullervad, Sjötorp, Lyrestad och 
Lugnås. Översiktsplanen visar vidare på omvandlingsområden och andra 
utvecklingsinsatser som med fördel bör kunna utvecklas i specifika planer för 
respektive kransort. Befintlig utvecklingsplan för Sjötorp kan fungera som 
modell för tillkommande utvecklingsplaner. 

Sektor samhällsbyggnad föreslår sammanfattningsvis att motionen tillstyrks och 
att uppdragen att ta fram utvecklingsplaner för kransorterna arbetas in i 
kommunstyrelsens verksamhetsplanering från och med år 2020.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) och Leif Udéhn (S) yrkar bifall till motionen. 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      
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Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 129/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-14 

 Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-11 

 Protokollsutdrag kf § 26/19 

 Motionen 

 

Expedieras till: 
Motionären Janne Jansson (S) 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Utvecklingschef Jonas Johansson 
T.f. planchef Adam Johansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 67 Dnr 2019/00041  

Motion om förbättring av kommunens vattenförsörjning 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med tekniska nämndens 
bedömning, att särskilda aktiviteter inte behöver initieras med anledning av 
motionen. I tekniska nämndens arbete med VA-verksamhet pågår 
aktiviteter som ska skapa förutsättningar för en långsiktig driftsäker 
vattenproduktion i linje med den VA-plan som är antagen av 
kommunfullmäktige och som för närvarande är uppe för revidering.   

2. Kommunfullmäktige beslutar därmed att motionens ska avslås i sin helhet.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har till kommunfullmäktige i Mariestad inkommit med en 
motion om att förbättra kommunens vattenförsörjning. I motionen beskrivs de 
problem som uppstod i och med förra sommarens (år 2018) varma 
vattentemperatur i Vänern samt den isbildning som skapade stillestånd i 
vattenproduktionen under några timmar i januari 2019.  

Motionen föreslår två huvudsakliga åtgärder för att förebygga problem med 
vattenförsörjningen.  

1. Förflytta vattenintaget till ett djup som är under språngskiktet. Under 
språngskiktet är temperaturen mer eller mindre konstant.  

2. Skaffa reservvatten genom att anlägga en grundvattentäkt.  

Kommunfullmäktige har lämnat över motionen till tekniska nämnden för 
yttrande och verksamhet teknik ger följande kommentar och rekommendation.  

Gällande vattenintaget  

Att flytta vattenintaget till en plats som möjliggör intag på ett djup under 
språngskiktet skulle förbättra förutsättningarna gällande både temperatur och 
kvalitet vilket skulle skapa bättre förutsättningar för dricksvattenproduktionen. 
Dock är det en väldigt kostsam åtgärd då det krävs att vattenintaget placeras 
utanför Mariestadsfjärden för att uppnå tillräckliga djupförhållanden. Tidigare 
utredningar har visat på kostnader som till dagens kostnadsnivå bedöms till 
omkring 100 mnkr. Lindholmens vattenverk är föremål för utredning och 
åtgärder för att möta framtidens krav på dricksvattenproduktion där även 
klimatanpassningar ska planeras. Denna utredning kommer kunna utgöra 
underlag för vilka strategiska vägval som kommunen har att välja på gällande 
verkets utveckling. 
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Gällande reservvattentäkt  

Genom åren har kommunen satsat stora pengar på att ska möjligheter till 
reservvattentäkt utan att lyckas. Antagen VA-plan gör gällande att kommunen 
istället för att skapa en reservvattentäkt ska arbeta för att skydda den 
vattentäkten som finns genom att inrätta vattenskyddsområde med tillhörande 
föreskrifter och åtgärder och på så sätt säkerställa att huvudvattentäkten ska 
vara fungerande över tid. I VA-planen skapas förutsättningar att kunna bygga 
ihop Gullspångs- och Mariestads dricksvattennät vilket skulle skapa 
förutsättningar till att tillfälligt kunna försörja Mariestads kommun med reserv-
/nödvatten. Verksamhet teknik arbetar även med att skapa hög driftsäkerhet på 
de prioriterande anläggningarna vilket förhoppningsvis ska förebygga större 
störningar i produktionen.  

Med anledning av detta bedömer verksamhet teknik att det inte finns behov av 
att initiera någon särskild utredning med anledning av motionen.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Mats Karlsson (MP) yrkar bifall till motionen. 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 130/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-28 

 Protokollsutdrag tn § 119/19 

 Protokollsutdrag kf § 1/19 

 Motion från Miljöpartiet de gröna Mariestad 

 

Expedieras till: 
Motionären Mats Karlsson (MP) 
Tekniska nämnden, (via nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 68 Dnr 2019/00256  

Motion om att återta kommunstyrelsens beslut om att 
begära utträde ur finskt förvaltningsområde 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då inga nya sakförhållanden 
har framkommit sedan kommunstyrelsens beslut om begäran om utträde ur 
finskt förvaltningsområde. 

Reservation 

Ledamöterna för Mariestadspartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Henrik Claessons (MAP) yrkande.  

Bakgrund 

Henrik Andersson (MAP) och Henrik Claesson (MAP) har i en motion 
föreslagit att kommunfullmäktige ska upphäva kommunstyrelsens beslut från 
den 26 november 2018, § 223, om att begära utträde ur finskt 
förvaltningsområde.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2019, § 37, att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Vid kommunstyrelsens beslut den 26 november 2018, § 223, att ansöka om 
utträde från finskt förvaltningsområde var företrädare från kommunens olika 
verksamheter närvarande och lämnade information om föreslagna ändringar i 
minoritets-lagstiftningen. 

Varken i nu aktuell motion eller i övrigt har det framkommit nya 
sakförhållanden sedan kommunstyrelsens beslut. Frågan om ansökan om 
utträde från finskt förvaltningsområde är politiskt prövad och avgjord. Det 
saknas därmed utrymme för att vid förvaltningsorganisationens handläggning 
av motionen anlägga andra synpunkter än de politiskt fastställda.  

Kommunfullmäktige föreslås därför avslå motionen.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Henrik Claesson (MAP) yrkar bifall till motionen. 
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Johan Abrahamsson (M) och Jan Hallström (L) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen 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 kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska 
besluta i enlighet med Henrik Claesson (MAP) bifallsyrkande till motionen 
röstar nej. 

Vid omröstningen avges 39 ja-röster och 7 nej-röster. 3 ledamöter avstår.  

Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.  

Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningsbilagan, bilaga 2.   

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 158/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-16 

 Kommunjuristens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-13 

 Protokollsutdrag kf § 37/19 

 Motion från Henrik Andersson (MAP) och Henrik Claesson (MAP) om att 
upphäva kommunstyrelsens beslut om att begära utträde ur finskt 
förvaltningsområde 

 

Expedieras till: 
Chef för sektor ledning Åsa Alvner 
Stadsjurist Magnus Nilsson 
Motionären Henrik Claesson (MAP) 
Motionären Henrik Andersson (MAP) 
Socialchef Karin Utbo 
Chef för förskola och pedagogisk omsorg, Annika Harrysson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 69 Dnr 2019/00088  

Motion om plan för att minska plastanvändningen 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att 
upprätta en plan för minskad plastanvändning i kommunens verksamheter.  

Bakgrund 

Lillemor Ågren, Socialdemokraterna i Mariestad har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige om att Mariestads kommun ska ta fram en plan för hur 
plastanvändning och engångsartiklar kan minska och på sikt helt uteslutas i 
kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige har i beslut den 25 februari 
2019, § 6, överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen 
har därefter lämnats till miljöstrateg Hanna Jansson för yttrande. 
 
En plan för minskad plastanvändning bör omfatta hur kommunen i dagsläget 
använder och köper in plast i olika former samt målsättningar för en hållbar 
användning. Vilken nivå en sådan målsättning bör ligga på kan sättas efter att en 
inventering av nuläget har genomförts och följts av en översikt av vilka 
alternativ som finns tillgängliga.  
 
I en undersökning över Sveriges kommuners hållbarhetsarbete genomförd av 
Aktuell Hållbarhet uppger drygt tre av fem av de svarande kommunerna att de 
arbetar med att minska sitt plastanvändande i någon form. Genom att styra 
vilka produkter som köps in kan klimatpåverkan minska rejält, både genom att 
gå över till plastprodukter som inte är tillverkade av fossila källor och genom att 
ersätta plast med andra material.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Lillemor Ågren (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

 Protokollsutdrag ks § 157/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-16 

 Miljöstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-13   

 Protokollsutdrag kf § 6/19 

 Motion från Lillemor Ågren (S) om plan för att minska plastanvändningen 

 

Expedieras till: 
Motionären Lillemor Ågren (S) 
Sektorchef ledning Åsa Alvner 
Miljöstrateg Hanna Jansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 70 Dnr 2019/00143  

Motion om offentliga cykelpumpar 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och ger tekniska nämnden i 
uppdrag att upprätta ett förslag över lämpliga platser för placering av 
offentliga cykelpumpar där också kransorterna omfattas. Förslaget ska även 
innehålla en tillhörande kostnadskalkyl för inköp, installation och drift av 
pumparna.   

2. Tekniska nämnden uppmanas att undersöka möjligheter till samarbete med 
lokala näringsidkare för att via dem kunna tillhandahålla offentliga 
cykelpumpar.  

Bakgrund 

Janne Jansson (S) har till kommunfullmäktige i Mariestad inkommit med en 
motion om att kommunen ska installera offentliga cykelpumpar på strategiskt 
utvalda platser i Mariestad för att göra det enklare för våra cyklister. 
Kommunfullmäktige överlämnade den 25 mars 2019, kf § 16, ärendet till 
tekniska nämnden för beredning.  
 
Ärendet hanterades i tekniska nämnden den 19 juni 2019, § tn 134. Verksamhet 
teknik har tidigare testat en variant av offentlig cykelpump. Den installerades på 
Nya torget/Österlånggatan och var av enklare modell med handdriven pump. 
Pumpen utsattes den för sabotage efter en kortare tid och gick inte att laga.  
 
Tekniska nämnden har utrett frågan och överlämnat den till kommunstyrelsen. 
Trots tidigare problem med skadegörelse så ställer sig verksamhet teknik 
positiva till att installera cykelpumpar för att öka möjligheten och servicen till 
de som väljer hållbara transportmedel så som cykel. Det finns inte budgeterat 
för inköp, installation och drift av cykelpumpar i gatuavdelningens drift- eller 
investeringsbudget för 2019.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 156/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-11 

 Protokollsutdrag tn § 134/19 

 Protokollsutdrag kf § 16/19 

 Motion från Janne Jansson (S)  

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden, (via nämndsekr.) 
Motionären Janne Jansson (S) 
Teknisk chef Michael Nordin 
Gatuchef Hanna Lamberg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 71 Dnr 2019/00190  

Motion om att bygga i trä vid om- och nybyggnationer 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då en policy om att enbart 
bygga i trä kan vara begränsande och i vissa fall direkt motverka en miljömässigt 
hållbar utveckling.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
Mariestads kommun ska besluta om en ny policy för att enbart trä ska användas 
i kommunens ny- och ombyggnationer med hänvisning till att man genom att 
bygga i trä kan bidra till att uppfylla de nationella miljömålen ”Begränsad 
klimatpåverkan” och ”God bebyggd miljö”. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 29 april 2019, § 26/19,  överlämnat 
ärendet till kommunstyrelsen och sektor samhällsbyggnad för beredning. 

Sektor samhällsbyggnad anser i likhet med Mats Karlsson (MP) att det utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv är bra om trä används i ökad utsträckning vid ny- och 
ombyggnationer. Det finns emellertid fler sätt att bygga hållbara hus på än bara 
med trä. Klimatsmarta och hållbara hus kan även byggas med sten, tegel och 
andra material. Hänsyn måste också tas till byggplatsens förutsättningar, lokala 
byggtraditioner, ekonomi med mera. Det viktiga är att endast naturliga 
byggmaterial utan miljö- och hälsofarliga ämnen används i byggnationen. En 
policy om att enbart bygga i trä kan därför vara begränsande och i vissa fall 
direkt motverka en miljömässigt hållbar utveckling. Motionen bör därför avslås.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Mats Karlsson (MP) yrkar bifall till motionen. 

Johan Abrahamsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      
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Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 155/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-18 

 Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-18 

 Protokollsutdrag kf § 26/19 

 Motion om policy för att bygga i trä vid om- och nybyggnationer 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Motionären Mats Karlsson (MP) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 72 Dnr 2019/00136  

Motion om cykelbana mellan Ullervads skola och ridskolan 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad med 
hänvisning till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 juni 2019,  
§ 243.  

2. Kommunfullmäktige konstaterar att gång- och cykelvägar utmed det 
regionala vägnätet är statligt ansvar.  

Bakgrund 

Henrik Claesson (MAP) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska 
prioritera en cykelväg mellan Ullervads skola till Brunnsberg och ridskolan så 
att barn och unga i Ullervad ska kunna ta sig säkert till skolan såväl som till 
ridskolan. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 29 mars 2019, § 16, överlämnat ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen arbetsutskott har i beslut den 26 juni 2019, § 243, yttrat sig 
till Trafikverket i fråga om åtgärder på det mindre regionala vägnätet inom 
Mariestads kommun. Av beslut framgår att den i motionen föreslagna åtgärden 
på vägen genom Ullervad har getts en hög prioritet. Mariestads kommun 
föreslår i yttrandet att säkerhetsåtgärder i form av hastighetsdämpning utförs 
längs hela vägsträckan och att en fullgod gång- och cykelväg anläggs mellan 
Spinnarevägen och Ullervads skola. 

Sektor samhällsbyggnad bedömer att motionen kan anses vara besvarad med 
hänvisning till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 juni 2019, § 231.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Henrik Claesson (MAP) yrkar bifall till motionen. 

Johan Abrahamsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      
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Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 154/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-17 

 Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-17 

 Protokollsutdrag ksau § 243/19 

 Protokollsutdrag kf § 16/19 

 Motionen om cykelväg mellan Ullervads skola och ridskolan 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Motionären Henrik Claesson (MAP) 

 



 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-30 

Sida 42 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 73 Dnr 2019/00315  

Ansökan om att få behålla ersättarplats i socialnämnden 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår Kajsa Bynes (V) begäran om att få behålla 
ersättarplats i socialnämnden. 

Reservation 

Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för Britta Wänströms (V) 
yrkande. 

Bakgrund 

Kajsa Byne (V) har till kommunfullmäktige inkommit med en ansökan om att 
få behålla sin ersättarplats i socialnämnden. Byne (V) flyttar från kommunen 
den 1 september 2019 och upphör därmed att vara valbar.  

Enligt kommunallagens 4 kapitel 7 § finns möjlighet för en förtroendevald att få 
behålla sitt uppdrag under innevarande mandatperiod, trots att han eller hon 
inte längre är valbar.  

En förtroendevald som inte längre är valbar har ingen rätt att behålla sitt 
uppdrag, men kan ansöka till fullmäktige om att få behålla det. En sådan 
ansökan omfattas av beredningstvång och ska beredas innan den överlämnas till 
fullmäktige för beslut. Fullmäktige ska därefter göra en bedömning av om det är 
rimligt att den förtroendevalde får behålla sitt uppdrag.  

Kajsa Byne (V) innehar en ersättarplats i socialnämnden och anför i sin ansökan 
att hon även efter sin flytt kommer att vara medlem i Mariestads partiförening 
för Vänsterpartiet och hon kommer även fortsättningsvis att arbeta i Mariestad.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Britta Wänström (V) med instämmande av Mats Karlsson (MP) yrkar 
bifall till Kajsa Bynes (V) begäran om att få behålla sin ersättarplats i 
socialnämnden.  

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 166/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23 

 Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23 

 Ansökan från Kajsa Byne (V) daterad 2019-08-21 

 

Expedieras till: 
Vänsterpartiet Mariestad, Britta Wänström 
Kajsa Byne (V) 
Socialnämnden (nämndsekr. Helena Andersson) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 74 Dnr 2019/00026  

Partistöd till Sverigedemokraterna, Mariestadspartiet och 
Kristdemokraterna 2019 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kristdemokraternas ansökan 
om partistöd för år 2019.  

Bakgrund 

Den 28 maj 2019 inkom Sverigedemokraterna i Mariestad, den 17 juni 2019 
inkom Mariestadspartiet och den 19 juni inkom Kristdemokraterna 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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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 § 137/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-31 

 Begäran från Sverigedemokraterna i Mariestad om partistöd, med skriftlig 
redovisning samt granskningsintyg, inkommen 2019-05-28 

 Begäran från Mariestadspartiet om partistöd, med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg, inkommen 2019-06-17 

 Begäran från Kristdemokraterna om partistöd, med skriftlig redovisning 
samt granskningsintyg, inkommen 2019-06-19 

 Reglemente Regler för partistöd, Mariestads kommun, antaget av 
kommunfullmäktige 2019-02-25 (KS 2019/47)   

 Protokollsutdrag kf § 13/19 

 

Expedieras till: 
Administrativa enheten 
Ekonomienheten 
Sverigedemokraterna 
Mariestadspartiet 
Kristdemokraterna 
Ekonom Ida Nilsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 75 Dnr 2019/00350  

Sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar för år 2020 enligt 
följande: 

 

Januari 27 

Februari 24 

Mars 30 

April 27 

Maj 25 

Juni 15 

Juli --- 

Augusti --- 

September 28 

Oktober 26 

November 30 

December 14     

 

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 och hålls i 
Vänersalen i stadshuset med undantag för sammanträdet den 15 juni som börjar 
klockan 17.00.    

Bakgrund 

Administrativa enheten har upprättat ett förslag till datum för 
kommunfullmäktiges sammanträden under år 2020. 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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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

 Sammanställning över sammanträdesdagar för fullmäktige 2020 

 Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19, Förslag på 
sammanträdesdagar för fullmäktige 2020         

 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder (via nämndsekr.) 
Samtliga sektorer 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 76 Dnr 2019/00029  

Eventuella valärenden 

  

Val av ersättare i socialnämnden (KS 2018/347) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Yvonne Gogolin (M) 
till ny ersättare i socialnämnden. 

Bakgrund 

Vid fullmäktiges sammanträde 2018-12-10 valde fullmäktige ledamöter och 
ersättare till nämnderna. En ersättarplats i socialnämnden lämnades vakant vid 
detta tillfälle. Fullmäktiges valberedning har nu återkommit med förslag på 
ersättare till den vakanta platsen. 

 

Val av ledamot i utbildningsnämnden (KS 2019/269)  

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige ersättaren Arne 
Andersson (S) till ny ledamot i utbildningsnämnden efter Tuula Ojala (S). Det 
noteras att valberedningen återkommer med förslag på ny ersättare efter 
Andersson (S).  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Tuula Ojala (S) från uppdraget att 
vara ledamot i utbildningsnämnden. Fullmäktiges valberedning har nu 
återkommit med förslag på ny ledamot efter Ojala (S). 

 

Entledigande och val av ledamot i socialnämnden (KS 2019/285)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Sara Wallmon (V) från uppdraget att 
vara ledamot i socialnämnden. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige 
Marie Engström Rosengren (V) till ny ledamot efter Wallmon (V). 

Bakgrund 

Sara Wallmon (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i 
socialnämnden. 
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Entledigande och val av ersättare i utbildningsnämnden (KS 2019/357)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Owe Andersson (S) från uppdraget 
att vara ersättare i utbildningsnämnden. På förslag av valberedningen väljer 
fullmäktige Lillemor Ågren (S) till ny ersättare efter Andersson (S). 

Bakgrund 

Owe Andersson (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden. 

 

 

Entledigande från uppdraget att vara ersättare i kommunfullmäktige  
(KS 2019/367) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Bernt Ekström (V) från uppdraget 
att vara ersättare i kommunfullmäktige. Begäran om röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen ska göras för att få utsett ny ersättare efter Ekström (V).  

Bakgrund 

Bernt Ekström (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
Länsstyrelsen 
Valda ledamöter och ersättare 
Nämndsekreterare för socialnämnden och för utbildningsnämnden. 
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 57 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Johan Abrahamsson (M)        X    

Anette Karlsson (M) X    

Henrik Karlsson (M) X    

Erik Ekblom (M)             X    

Sandra Magnusson (M)     X    

Sten Bergheden (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    

Anita Ahl (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 § 57  (forts). 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Ida Ekeroth (S)        X   

Janne Jansson (S)              Ninni Larsson (S)  X   

Linnea Wall (S)       X   

Sebastian Clausson (S)  X   

Anita Olausson (S)  X   

Leif Udéhn (S)                X   

Nils Farken (S)  X   

Ola Bertilsson (S)  X   

Catarina Åkerblad (S) Marianne Johansson (S)  X   

Sture Pettersson (S)  X   

Lillemor Ågren (S)       X   

Björn Nilsson (S)            Marina Smedberg (S)             X   

Gun-Britt Alenljung (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)  X   

Henrik Claesson (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 26 19 4 
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 2 - Omröstning § 68 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Johan Abrahamsson (M)        X    

Anette Karlsson (M) X    

Henrik Karlsson (M) X    

Erik Ekblom (M)             X    

Sandra Magnusson (M)     X    

Sten Bergheden (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    

Anita Ahl (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 2 – Omröstning § 68  (forts). 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Ida Ekeroth (S)       X    

Janne Jansson (S)              Ninni Larsson (S) X    

Linnea Wall (S)      X    

Sebastian Clausson (S) X    

Anita Olausson (S) X    

Leif Udéhn (S)               X    

Nils Farken (S) X    

Ola Bertilsson (S) X    

Catarina Åkerblad (S) Marianne Johansson (S) X    

Sture Pettersson (S) X    

Lillemor Ågren (S)      X    

Björn Nilsson (S)            Marina Smedberg (S)            X    

Gun-Britt Alenljung (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)  X   

Henrik Claesson (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 39 7 3 

 

 


