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Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2, kl 17:00 – 20.40 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande  

Utses att justera Johan Abrahamsson och Ida Ekeroth 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 43-55 

 Malin Eriksson  

Ordförande   

 Jan Wahn   

Justerande  

 Johan Abrahamsson  Ida Ekeroth 
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Beslutande Jan Wahn (C) ordförande  
Sandra Magnusson (M) 1:a vice ordförande 
Catarina Åkerblad (S) 2:a vice ordförande 
Johan Abrahamsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Erik Ekblom (M) ledamot 
Liselotte Andersson (M) ersättare 
Anna Mossberg (M) ledamot 
Göte Andersson (M) ledamot 
Anders Bredelius (M) ledamot 
Ola Jonegård (M) ledamot 
Yvonne Gogolin (M) ledamot 
Richard Thorell (M) ledamot 
Anita Ahl (M)  ledamot 
Cathrine Kronberg (M) ledamot 
Urban Claesson (M) ledamot 
John-Gunnar Nilsson (M) ledamot 
Rolf  Rutgersson (M) ledamot 
Elin Abrahamsson (M) ledamot 
Anders Karlsson (C) ledamot 
Helena Hallerhed (C) ledamot 
Leif  Andersson (C) ledamot 
Johan Gotthardsson (L) ledamot, §§ 43-46 
Göran Hellström (L)  ersättare, §§ 47-55 
Jan Hallström (L) ledamot 
Morgan Forsberg (KD) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) ersättare 
Ida Ekeroth (S) ledamot 
Janne Jansson (S) ledamot 
Linnea Wall (S) ledamot 
Sebastian Clausson (S) ledamot 
Anita Olausson (S) ledamot 
Leif  Udéhn (S) ledamot 
Nils Farken (S) ersättare 
Ola Bertilsson (S) ledamot 
Sture Pettersson (S) ledamot 
Lillemor Ågren (S) ledamot 
Björn Nilsson (S) ledamot 
Gun-Britt Alenljung (S) ledamot 
Bernt Ekström (V) ersättare, §§ 47-55 
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 
Joar Strid (SD)  ledamot, §§ 48-55 
Per Johansson (SD) ersättare, §§ 43-47  
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 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-06-17 

Anslagsdatum 2019-07-01 Anslaget tas ner 2019-07-24 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 43 Dnr 2019/00028  

Handlingar att anmäla 

  

Medborgarförslag om strålningsfri förskola och skola (KS 2019/214) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En medborgare har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun ska 
tillämpa de riktlinjer som WHO föreskriver gällande strålningsfri förskola och skola 
samt även att kommunen ska arbeta med förebyggande insatser avseende hälsorisker 
med trådlösa nätverk genom att till exempel ha informationskampanjer och upprätta 
föreskrifter och regelverk.  

_____________________________     

Medborgarförslag om klimatnödläge (KS 2019/259) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

Två medborgare har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun ska 
utlysa så kallat klimatnödläge och inom ramen för detta fokusera på att genom ett 
folkbildningsarbete öka medvetenheten hos kommuninvånarna om klimatnödläget 
samt även intensifiera klimatpolitiken. 

_______________________________      

Medborgarförslag om utökad gräsyta på Tidavads förskola (KS 2019/260) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Kf § 43 (forts). 

_______________________________ 

Bakgrund 

En kommuninvånare har i ett medborgarförslag föreslagit att grönområdet som 
tillhör Tidavads förskola ska utökas för att möjliggöra mer fysisk aktivitet för barnen, 
undvika översvämning och erosion och minska onödiga reparationskostnader på 
staket mellan skola och förskola.       
 

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden, Carina Törnell 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 44 Dnr 2018/00438  

Medborgarförslag om att bygga ut boendet för äldre 
psykiskt sjuka på Krontorpsvägen 17 i Mariestad 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning med 
motiveringen att socialnämnden saknade underlag vid tillfället de fattade beslut 
om medborgarförslaget samt även för att ge förslagsställarna beslut i form av 
bifall eller avslag av medborgarförslaget.     

Bakgrund 

Yvonne Stridh och Carina Thunström i Mariestad har lämnat in ett medborgar-
förslag där de föreslår att boendet på Krontorpsvägen 17 ska byggas ut.  
 
Kommunfullmäktige har i beslut den 10 december 2018, Kf § 111,  överlämnat 
medborgarförslaget till socialnämnden för beredning. Ärendet har beretts av 
individ- och familjeomsorgschefen och därefter hanterats i socialnämnden. 
Socialnämnden föreslår den 16 april 2019, Sn § 55, att kommunfullmäktige ska 
besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat. Detta med hänvisning till 
pågående utredning inom sektor stöd och omsorg som vänder sig till den 
aktuella målgruppen som förslagsställaren avser. 
 
Personer med en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som har ett 
omfattande vårdbehov kan beviljas särskilt boende som kan utföras på boendet 
Krontorp, med idag sex boendeplatser. 
 
Verksamheten har uppmärksammat att det finns ett behov av ett ökat antal 
platser för den målgruppen och med en delvis ändrad inriktning. Sektor stöd 
och omsorg har påbörjat arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag, vilket 
behöver omfatta en beskrivning av målgrupp, verksamhetens inriktning i 
förhållande till vård- och omsorgs befintliga verksamheter, lokalisering och 
kostnader. Efter att beslutsunderlag finns framtaget kommer ärendet beredas 
för beslut i socialnämnden.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige konstaterar att det finns en pågående utredning inom 
sektor stöd och omsorg om boende för äldre med psykisk 
funktionsnedsättning. Medborgarförslagets intentioner kommer att prövas i 
detta arbete. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 44 (forts). 

_______________________________ 

 
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat.  

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Clausson (S) yrkar att fullmäktige ska återremittera ärendet för 
fortsatt utredning med motiveringen att socialnämnden saknade underlag vid 
tillfället de fattade beslut i ärendet samt även för att kunna ge förslagsställarna 
beslut i form av bifall eller avslag av medborgarförslaget.  
 
Erik Ekblom (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Ordförande Jan Wahn (C) tar först upp frågan om återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.  
 
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige 
godkända propositionsordning:  
 
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i 
enlighet med Sebastian Claussons (S) förslag och återremittera ärendet röstar 
nej.   
 
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 16 nej-röster. 3 ledamöter är 
frånvarande. 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet genom så 
kallad minoritetsåterremiss.   
 
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, bilaga 1.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 107/19 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-02 
 
Protokollsutdrag sn § 55/19 
 
Medborgarförslag från Yvonne Stridh och Carina Thunström 

Expedieras till: 
Socialnämnden, Helena Andersson, Yvonne Stridh, Carina Thunström 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 45 Dnr 2019/00246  

Ny styrmodell för Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny styrmodell för Mariestads kommun.  

Bakgrund 

I linje med ny budgetprocess har en ny styrmodell tagits fram. Detta för att 
knyta ihop mål- och budgetprocessen utifrån beslutad policy för verksamhet- 
och ekonomistyrning. Grunden för målprocessen är denna styrmodell för 
Mariestads kommun.  

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 § 103/19 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-22 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-22 
 
Styrmodell för Mariestads kommun 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne 
Kvalitetscontroller Mia Törnblom 
Samtliga sektorchefer 
Samtliga nämnder 
Teknisk chef Michael Nordin 
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 46 Dnr 2019/00247  

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2020-2022 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar följande mål för mandatperioden 2020-2022:  
 

 Mariestad – en kommun med långsiktigt hållbar ekonomi och god ekonomisk 
hushållning 

 Mariestad – en trygg kommun för alla 

 Mariestad – en kreativ och innovativ kommun 

 Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett 
gott bemötande 

 Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun    
   

Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ida 
Ekeroths (S) förslag, liksom ledamöterna från Vänsterpartierna som reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Marie Engström Rosengrens (V) förslag.      

Bakgrund 

En kommun finns primärt till för sina invånare. De förtroendevaldas uppdrag är att 
omsätta ”folkviljan” till faktisk handling. Det handlar om att prioritera och styra 
resurser och aktiviteter så att högsta möjliga mervärde skapas för medborgarna. 
 
I linje med ny budgetprocess har en ny styrmodell tagits fram. Detta för att knyta 
ihop mål- och budgetprocessen utifrån beslutad policy för verksamhet- och 
ekonomistyrning. Grunden för målprocessen är den nya styrmodellen för Mariestads 
kommun. Utifrån styrmodellen ska fullmäktige ta fram mål för mandatperioden. 
Målen som formuleras ska gälla under mandatperioden (3 + 1 år).    

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.       
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Kommunfullmäktige 

Kf § 46 (forts). 

____________________________ 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar tillägg till kommunstyrelsens förslag och föreslår att fullmäktige 
ska besluta om ett sjätte mål som lyder:   
 
Mariestad - en kommun att växa upp och åldras i.  

Genom hög kvalitet i barnomsorg, skola och äldreomsorg samt ett nära samarbete med föreningar 
och övriga civilsamhället ges förutsättningar för en trygg uppväxt och ett värdigt åldrande.  
 
Marie Engström Rosengren (V) yrkar om ändring av mål nummer 2 enligt följande:  
 
Mariestad – en trygg kommun i livets alla skeenden.  

Mariestad är en hållbar kommun med trygga miljöer för alla som bor, verkar och vistas här. Med 
ett brett engagemang och ett demokratiskt förankrat medborgarfokus erbjuder vi en trygg välfärd 
med hög kvalitet i livets alla skeenden. 
 
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.    

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 104/19 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-22 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-22 
 
Förslag till mål för kommunfullmäktige mandatperioden 2020-2022        

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne 
Kvalitetscontroller Mia Törnblom 
Samtliga sektorchefer 
Samtliga nämnder 
Teknisk chef Michael Nordin 
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 47 Dnr 2019/00021  

Budget för 2020 för Mariestads kommun med flerårsplan för 
2021-2022 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2020 samt flerårsplan för åren 
2021-2022 i enlighet med majoritetens förslag. 

2. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att nyupplåna med 150 miljoner 
kronor. 

3. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut i 
kommunfullmäktige § 104/17. 

4. Skattesatsen ska vara oförändrad på 21,26. 

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

6. Ekonomichefen får i uppdrag att föra om budgeten för hyror och 
kapitalkostnader till berörda nämnder under år 2020. 

7. HR-chefen får i uppdrag att föra om budgeten för riktade insatser till 
berörda nämnder under år 2020. 

Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Ida Ekeroths (S) förslag. Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Marie Engström Rosengrens (V) förslag och Mats 
Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.   

Bakgrund 

Majoritetspartierna (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt 
Kristdemokraterna) har inför kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 
2019 upprättat ett förslag till budget för Mariestads kommun år 2020 samt 
flerårsplan för 2021-2022.  
 
Även Socialdemokraterna har upprättat ett förslag till budget för Mariestads 
kommun år 2020 samt flerårsplan för 2021-2022 liksom Vänsterpartiet som 
också har upprättat ett förslag till budget för Mariestads kommun år 2020 samt 
flerårsplan för 2021-2022. Även Miljöpartiet har upprättat ett förslag till budget 
för Mariestads kommun för år 2020 med flerårsplan för 2021-2022.           
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Kommunfullmäktige 

Kf § 47 (forts). 

____________________________ 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut med undantag för 
punkt 6 och punkt 7.       

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med tillägg av följande 
två punkter:  

- Ekonomichefen får i uppdrag att föra om budgeten för hyror och 
kapitalkostnader till berörda nämnder under året 2020. 

- HR-chefen får i uppdrag att föra om budgeten för riktade insatser till berörda 
nämnder under år 2020.  

Erik Ekblom (M), Sven-Inge Eriksson (KD), Anette Karlsson (M), Jan Hallström 
(L), Anders Bredelius (M), Anders Karlsson (C) och John-Gunnar Nilsson (M) 
tillstyrker kommunstyrelsens förslag med Abrahamssons (M) tilläggsyrkande. 
 
Ida Ekeroth (S) yrkar att fullmäktige ska besluta om budget för 2020 samt flerårsplan 
för åren 2021-2022 i enlighet med Socialdemokraternas förslag. I övrigt tillstyrker 
Ekeroth (S) kommunstyrelsens förslag på punkterna 2, 3 och 5 samt Johan 
Abrahamssons (M) tilläggspunkter.   
 
Sebastian Clausson (S), Leif Udéhn (S), Sture Pettersson (S) och Nils Farken (S) 
tillstyrker Ida Ekeroths (S) förslag. 
 
Marie Engström Rosengren (V) yrkar att fullmäktige ska besluta om budget för 2020 
samt flerårsplan för åren 2021-2022 i enlighet med Vänsterpartiets förslag.  
 
Britta Wänström (V) tillstyrker Marie Engström Rosengrens (V) förslag.  
 
Mats Karlsson (MP) yrkar att fullmäktige ska besluta om budget för 2020 samt 
flerårsplan för åren 2021-2022 i enlighet med Miljöpartiets förslag. I övrigt tillstyrker 
Karlsson (MP) Johan Abrahamssons (M) tilläggspunkter.  
 
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Ordförande Jan Wahn (C) konstaterar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordförande proposition på de tre  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 47 (forts). 

_______________________________ 
 
övriga förslagen och finner att fullmäktige utser Ida Ekeroths (S) yrkande med 
Socialdemokraternas budgetförslag till motförslag. Därefter genomförs den begärda 
omröstningen i enlighet med följande av fullmäktige godkända propositionsordning:  
 
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och Johan Abrahamssons (M) tilläggsyrkande röstar ja. Den som vill att 
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Ida Ekeroths (S) förslag röstar nej.   
 
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 14 nej-röster. 3 ledamöter avstår från att 
rösta och 2 ledamöter är frånvarande. 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
med Johan Abrahamssons (M) tilläggsyrkande. 
 
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, bilaga 2.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks 105/19 

Majoritetspartiernas förslag till budget för Mariestads kommun år 2020 samt 
flerårsplan för 2021-2022 
 
Socialdemokraternas förslag till budget för Mariestads kommun år 2020 samt 
flerårsplan för 2021-2022 
 
Vänsterpartiets förslag till budget för Mariestads kommun år 2020 samt 
flerårsplan för 2021-2022 
 
Miljöpartiets förslag till budget för Mariestads kommun år 2020 samt 
flerårsplan för 2021-2022 
 
Reformpaket 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-21  
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-21 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson, Samtliga sektorchefer 
Teknisk chef Michael Nordin, Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 48 Dnr 2019/00037  

Förtydligande av reglerna om rätten till förlorad 
arbetsförtjänst för förtroendevald 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade bestämmelserna om 
arvoden och traktamenten med mera till förtroendevalda i Mariestads kommun 
med justeringen att följande föreslagna strukna mening på sidan 7 ska kvarstå 
och formuleras enligt följande:  
 
Ovanstående arvodesnivå avser 100 procent av riksdagsledamöternas arvode.  

Bakgrund 

Kommunens bestämmelser avseende arvoden och traktamenten med mera till 
förtroendevalda har till sin utformning innehållit uppgifter som hänfört sig till såväl 
föregående som nuvarande och kommande mandatperiod/-er, varför dokumentet 
behövde uppdateras för att endast innehålla aktuella uppgifter. 
 
Vidare var tillämpningen av kommunens regler om rätten till förlorad arbetsförtjänst 
för förtroendevalda till vissa delar otydliga, och med anledning av detta gav 
arvodesberedningen HR-chefen i uppdrag att se över dokumentet och göra 
erforderliga justeringar enligt ovan.  
 
Följande ändringar är gjorda:  
 
Reglerna om förlorad arbetsförtjänst 

Reglerna om förlorad arbetsförtjänst saknade tidigare en tydlighet avseende när 
rätten till sådan förelåg. Reglerna angav i sin tidigare lydelse inte heller om rätten till 
sådan endast avsåg sammanträde eller om rätten även gällde de tillfällen då 
nämndsordförande eller vice ordförande inför nämndsmöte överlade med sektorchef 
eller annan anställd inom den sektor som den förtroendevalde tillhör.  
 
Med dessa skäl som grund har reglerna om rätten till förlorad arbetsförtjänst skrivits 
om, så att det enligt reglarna nu tydligt framgår när ledamot har rätt till ersättningen 
samt att denna rätt även omfattar de tillfällen då ordförande eller vice ordförande 
avsätter egen tid för arbete för sin nämnd och i samband med det inte har rätt till lön 
från sitt ordinarie arbete. Den nya regleringen framgår av ny § 1 i [nytt] kapitel 2 för 
förlorad arbetsförtjänst. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-17 

Sida 15 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 48 (forts). 

_______________________________ 

 

Reglerna om attest av begäran om förlorad arbetsförtjänst 
 
Enligt Arvoden och traktamenten till förtroendevalda, avsnitt Bestämmelser om 
ersättning till förtroendevalda för förlorad arbetsförtjänst, [nytt kap 3], § 7, 2 st, är 
det alltid ordförande i berörd nämnd som attesterar förtroendevalds begäran om 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Vidare är det alltid vice ordförande i berörd 
nämnd som attesterar ordförandes begäran om ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. För det fall endast en av dem deltar på mötet, är det den som utsetts 
att justera protokollet som attesterar begäran om ersättning.  
 
Viktigt att notera är att attest enligt regerverket endast sker av en person, mot tidigare 
två. 
 
Redaktionella ändringar 
 
En del ändringar är rent redaktionella. Bland annat har dokumentet kapitelindelats 
för att bli tydligare i sin struktur samt tjänstetitlar och enhetsbenämningar 
uppdaterats.  
 
I det upprättade förslaget till arvodesreglemente är det som är nytt markerat med rött 
och det som föreslås tas bort är överstruket.  
 
Det reviderade arvodesreglementet hanterades vid arvodesberedningens 
sammanträde den 16 april 2019, där samtliga närvarande godkände dokumentet och 
beslutade att överlämna det till kommunfullmäktige för beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut med justering på 
sidan 7 enligt Janne Janssons (S) yrkande.       

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med ändringen att 
följande strukna mening på sidan 7 ” Ovanstående arvodesnivå avser 100 procent av 
riksdagsledamöternas arvode år 2017. Att gälla fr.o.m. 2019-01-01.” kvarstår och 
formuleras följande:  

Ovanstående arvodesnivå avser 100 procent av riksdagsledamöternas arvode.     
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2019-06-17 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 48 (forts). 

_______________________________ 

 
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag med Janne Janssons (S) 
ändringsyrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
förslagen.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag § ks 113/19 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-29 
 
HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-06  
 
Förslag till reviderat reglemente för arvoden och traktamenten till förtroendevalda 

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
HR-chef Per Johansson 
Administrativ chef Malin Eriksson 
Kommunsekreterare Eleonor Hultmark 
Samtliga nämndsekreterare 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 49 Dnr 2019/00026  

Partistöd till Centerpartiet 2019 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Centerpartiets ansökan om partistöd för 
år 2019 

Bakgrund 

Den 8 maj 2019 inkom Centerpartiet i Mariestad 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.       

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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 49 (forts). 

_______________________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 114/19 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-17 
 
Begäran från Centerpartiet Mariestad om partistöd, med skriftlig redovisning 
samt granskningsintyg, inkommen 2019-05-08 
 
Reglemente Regler för partistöd, Mariestads kommun, antaget av 
kommunfullmäktige 2019-02-25 (KS 2019/47)   

 

Expedieras till: 
Administrativ chef Malin Eriksson 
Ekonomienheten 
Centerpartiet 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 50 Dnr 2019/00142  

Motion om det goda debattklimatet som drivkraft för 
kommunens utveckling 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom den reviderade versionen av dokumentet 
”Det goda debattklimatet som drivkraft för kommunens utveckling”.   
 
Motionen är därmed bifallen.      

Bakgrund 

Under mandatperioden 2006-2010 tog fullmäktiges presidium fram en 
gemensam överenskommelse mellan partierna i fullmäktige som avsåg 
debattklimatet i kommunfullmäktige.   
 
Överenskommelsen kallades ”Det goda debattklimatet i kommunfullmäktige 
som drivkraft för kommunens utveckling” och den tar upp förhållningssätt och 
riktlinjer för den politiska debatten i fullmäktige med syfte att gynna demokratin 
och kommunens utveckling.  
 
Dokumentet har sedan dess lyfts upp för aktualisering och nytt beslut i 
samband med varje ny mandatperiod.  
 
Janne Jansson (S) och Leif Udéhn (S) har i en motion daterad 2019-03-23 
föreslagit att dokumentet ska revideras så att det omfattar samtliga politiska 
möten i Mariestads kommun, inte enkom fullmäktiges sammanträden.  
 
Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-04-29 att uppdra åt 
fullmäktiges presidium att bereda motionen. Presidiet har i enlighet med 
fullmäktiges beslut upprättat ett reviderat förslag av dokumentet ”Det goda 
debattklimatet som drivkraft för kommunens utveckling”. Revideringarna i 
förslaget innebär att riktlinjerna för de politiska debatterna omfattar såväl 
fullmäktige som samtliga nämnder och styrelser samt samtliga former av 
debatter oavsett i vilket forum debatten förs.      

Presidiets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 50 (forts). 

_______________________________ 

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) tillstyrker presidiets förslag till beslut.  
 
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp presidiets förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Förslag till revidering av ”Det goda debattklimatet i kommunfullmäktige som 
drivkraft för kommunens utveckling 2018-2022”  
 
Skrivelse upprättad av fullmäktiges presidium daterad 2019-05-26, Det goda 
debattklimatet som drivkraft för kommunens utveckling (för mandatperioden 
2018-2022)      

 

Expedieras till: 
Administrativ chef Malin Eriksson 
Kommunsekreterare Eleonor Hultmark 
Samtliga nämndsekreterare 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 51 Dnr 2019/00186  

Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg år 2018 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg för verksamhetsåret 2018. 
 
Anette Karlsson (M), Anders Bredelius (M), Göte Andersson (M), Richard 
Thorell (M), Björn Nilsson (S) och Sture Pettersson (S) anmäler jäv och deltar 
inte i handläggning och beslut i ärendet.  

Bakgrund 

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning 
för år 2018. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Resultatet för år 2018 blev - 1 644 000 kronor. Prognosen för helåret låg på -234 000 
kronor i delårsrapporten och budgeten på -733 000 kronor. Underskottet beror i 
huvudsak på förändringar av pensionsskulden, lönekostnader för deltidspersonal 
samt ökade kostnader för drivmedel och arbetarskydd vilka inte var kända vid 
tidpunkten för delårsrapportens upprättande. På grund av underskottet uppnår inte 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg balanskravet enligt kommunallagen.  
 
Målet om att investeringar ska inrymmas inom tilldelad investeringsram anses vara 
uppfyllt genom att de gjorde investeringarna för år 2018 är inom tilldelad ram. 
Fastställda verksamhetsmål bedöms i årsredovisningen som i huvudsak uppnådda. 
 
Revisorerna inom kommunalförbundet  bedömer att direktionen har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vidare bedömer 
revisorerna att riktlinjerna för verksamheten har följts. Målet om att ha en ekonomi i 
balans uppnås inte. På grund av underskottet om -1 644 000 kronor samt 
realisationsvinster på 69 000 kronor 2018 måste Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
enligt lagen om kommunal redovisning återställa utgående balansresultat på 
1 713 000 kronor inom tre år.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 51 (forts). 

_______________________________ 

 

Revisorerna tillstyrker att direktionen och direktionens enskilda ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

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 § 115/19 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-29 
 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-26 
 
Årsredovisning 2018 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
 
Revisionsberättelse och granskningsrapport för 2018 upprättad av PwC i mars 
2018. 
 
Protokollsutdrag från sammanträde med direktionens beredningsutskott för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2019-03-28 § 2, Revision av årsbokslut år 
2018. 
 
Protokollsutdrag från sammanträde med direktionen  för Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg 2019-02-28, § 5 Årsbokslut 2018 

 

Expedieras till: 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Kommunrevisionen  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 52 Dnr 2019/00175  

Ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst år 2018 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst för 
verksamhetsåret 2018. 
 
Ida Ekeroth (S), Janne Jansson (S), Johan Abrahamsson (M), Richard Thorell 
(M) och Marie Engström Rosengren (V) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet.         

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som, genom att bedriva språktolk- 
och översättningsförmedling, har i uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning 
och översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet består av plats- och 
distanstolkning samt meddelarservice och översättning av text.  
 
Revisorerna för Tolkförmedling Väst har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet av dess direktion under år 2018.  
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar för föreskrifter som finns för verksamheten. Den ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och 
pröva om verksamheten har bedrivit enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen samt revisionsreglementet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Tolkförmedling Väst har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att 
direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 52 (forts). 

_______________________________ 

 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt för de 
enskilda ledamöterna i direktionen.  

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 116/19 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-02 
 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-25 
 
Årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018 
 
Protokollsutdrag från direktionen 2019-03-29, § 362, Årsredovisning 2018. 
 
Internkontrollrapport för Tolkförmedling Väst 2018 
 
PM med bedömning avseende årsredovisning 2018 för kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst upprättad av PwC:s auktoriserade revisor Gunilla 
Lönnbratt 2019-04-15. 
 
Revisionsberättelse för år 2018 upprättad av revisorerna i Tolkförmedling Väst 
2019-04-16      

 

Expedieras till: 
Tolkförmedling Väst 
Kommunrevisionen  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 53 Dnr 2019/00178  

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen i 
Samordningsförbundet  Norra Skaraborg 2018 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg för verksamhetsåret 
2018. 
 
Ida Ekeroth (S), Anette Karlsson (M) och Marie Engström Rosengren (V) anmäler 
jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  

Bakgrund 

Samordningsförbundet bildades 2007 och har haft samma geografiska arbetsområde 
sedan bildandet. Samverkande parter är kommunerna Mariestad, Töreboda, 
Gullspång samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra 
Götalandsregionen. 
 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av 
samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter 
att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma 
insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en 
effektiv resursanvändning. 
 
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning, 
räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2018. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 53 (forts). 

_______________________________ 

 

Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

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 § 117/19 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-29 
 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-25 
 
Revisionsberättelse för år 2018 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 
 
Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2018 inom 
Samordningsförbundet i Norra Skaraborg, upprättad av PwC i mars 2019 

 

Expedieras till: 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 
Kommunrevisionen  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 54 Dnr 2019/00153  

Val av nämndemän för mandatperioden 2020-2023 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer fullmäktige följande nämndemän för 
mandatperioden 2020-2023: 

1. Ann-Louise Östlund 

2. Lena Mejstedt 

3. Tomas Kling 

4. Ola Jonegård 

5. Ander Bredelius 

6. Karl-Arne Gustafsson 

7. Leif Andersson 

8. Gun-Britt Alenljung 

9. Mattias Rydin       

Bakgrund 

Mandatperioden för nämndemän vid Sveriges domstolar går ut vid årsskiftet 
2019-2020, och en ny nämndemannakår ska därför väljas under hösten 2019. 
Tingsrätten ska  ha besked om valda nämndemän senast den 15 oktober 2019. 
 
Mariestads kommun ska välja nio stycken nämndemän för kommande 
mandatperiod. Inför valet är det viktigt att ta hänsyn till att nämndemannakåren 
får en allsidig sammansättning utifrån aspekterna kön, ålder, etnisk bakgrund 
och yrke (enligt 4 kap 7 § rättegångsbalken). 
 
För att kunna väljas till nämndeman måste man vara valbar enligt 
rättegångsbalken 4:6, det vill säga att personen är myndig, inte är försatt i 
konkurs eller har en förvaltare enligt föräldrabalken. Personen måste också vara 
folkbokförd i kommunen. Till nämndeman får endast den utses som med 
hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga 
omständigheter är lämplig för uppdraget. Tingsrätten kommer att kontrollera 
behörigheten, och i fråga om laglydnad, lämpligheten hos den som utsetts till 
nämndeman genom att ta utdrag ur belastningsregistret. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 54 (forts). 

_______________________________ 
 

Uppdraget som nämndeman innebär att:   

- Man kommer att tjänstgöra cirka en gång per månad vid ordinarie 
förhandlingsdagar, utom under sommarmånaderna 

- Ordinarie brottsmålsting sätts ut på tisdag-torsdag varje vecka. 
Tjänstgöring måste kunna ske dessa dagar.  

- Nämndemannen har ingen personlig ersättare utan förväntas kunna 
tjänstgöra vid de ordinarie tingen 

- Innan tjänstgöring sker måste nämndemannen genomgå en obligatorisk 
heldagsutbildning som kommer att ske under november månad.   

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Information från Skaraborgs tingsrätt, daterad 2019-03-20      

 

Expedieras till: 
Skaraborgs tingsrätt 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 55 Dnr 2019/00029  

Eventuella valärenden 

  

Begäran om röstsammanräkning hos Länsstyrelsen för få utsedd ny 
ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att begära röstsammanräkning hos Länsstyrelsen för 
att få utsett ny ledamot i fullmäktige efter Tuula Ojala (S). 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har meddelat valbarhetshinder för fullmäktigeledamoten Tuula Ojala 
(S) med anledning att hon inte längre är skriven i Mariestads kommun. 
Kommunfullmäktige har därför att begära röstsammanräkning hos Länsstyrelsen 
för att få utsett en ny ledamot efter Ojala (S).  

_________________________________       

Val av ny ersättare till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Anita Olausson (S) till ny 
ersättare i kommunstyrelsen efter Tuula Ojala (S).  

Bakgrund 

Länsstyrelsen har meddelat valbarhetshinder för ersättaren i kommunstyrelsen, 
Tuula Ojala (S), med anledning att hon inte längre är skriven i Mariestads 
kommun. Kommunfullmäktige har därför att utse ny ersättare efter Ojala (S).  

___________________________________    

Ändring av fullmäktiges beslut Kf § 36/19  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige rättar formuleringen i tidigare fattat beslut Kf § 36/19 och 
utser Lars-Göran Kvist (S) till lekmannarevisor och Björn Andersson (M) till 
suppleant i styrelserna för Mariehus Uttern AB och Mariehus Ärlan AB.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 55 (forts). 

_______________________________ 

Bakgrund 

Vid fullmäktiges sammanträde 2019-04-27 utsåg fullmäktige Lars-Göran Kvist (S) 
till revisor och Björn Andersson (M) till revisorsersättare i styrelsen för Mariehus 
Uttern AB och Mariehus Ärlan AB. Valberedningen har därefter blivit 
uppmärksammad på att formuleringen revisor och revisorsersättare är felaktig. Den 
korrekta benämningen ska vara lekmannarevisor och suppleant.    

________________________________    

Val av ersättare i styrelsen för VänerEnergi AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Göte Andersson (M) till ersättare i 
VänerEnergi AB.  

Bakgrund 

Vid fullmäktiges sammanträde 2018-12-10 valde fullmäktige ledamöter och 
ersättare till styrelsen för VänerEnergi AB. En ersättarplats lämnades vakant vid 
detta tillfälle och valberedningen har nu återkommit med förslag på ersättare.       

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
Länsstyrelsen  
VänerEnergi 
Mariehus AB 
Valda ledamöter och ersättare  
Kommunsekreterare Eleonor Hultmark 
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 44 
 

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)       Liselotte Andersson (M)               X    

Anna Mossberg (M) X    

Göte Andersson (M) X    

Anders Bredelius (M)      X    

Ola Jonegård (M)             X    

Yvonne Gogolin (M)  X    

Richard Thorell (M) X    

Cathrine Kronberg (M) X    

Björn Fagerlund (M) X    

Urban Claesson (M) X    

John-Gunnar Nilsson (M) X    

Rolf Rutgersson (M) X    

Elin Abrahamsson (M) X    

Anders Karlsson (C) X    

Helena Hallerhed (C)       X    

Leif Andersson (C) X    

Johan Gotthardsson (L)        X 

 

  

Jan Hallström (L)             X 

 

  

Morgan Forsberg (KD) X 

 

  

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

X 
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 1 – Omröstning § 44  (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)                  Nils Farken (S)  X   

Ola Bertilsson (S)  X   

Catarina Åkerblad (S)  X   

Sture Pettersson (S)  X   

Lillemor Ågren (S)       X   

Björn Nilsson (S)                         X   

Gun-Britt Alenljung (S)             X   

Per Rosengren (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)    X    

Joar Strid (SD)                 Per Johansson (SD) X    

Jan Wahn (C) X    

Summa 30 16  3 
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 2 - Omröstning § 47 
 

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)       Liselotte Andersson (M)               X    

Anna Mossberg (M) X    

Göte Andersson (M) X    

Anders Bredelius (M)      X    

Ola Jonegård (M)             X    

Yvonne Gogolin (M)  X    

Richard Thorell (M) X    

Cathrine Kronberg (M) X    

Björn Fagerlund (M) X    

Urban Claesson (M) X    

John-Gunnar Nilsson (M) X    

Rolf Rutgersson (M) X    

Elin Abrahamsson (M) X    

Anders Karlsson (C) X    

Helena Hallerhed (C)       X    

Leif Andersson (C) X    

Johan Gotthardsson (L)      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 § 47  (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)                      Nils Farken (S)  X   

Ola Bertilsson (S)  X   

Catarina Åkerblad (S)  X   

Sture Pettersson (S)  X   

Lillemor Ågren (S)       X   

Björn Nilsson (S)                         X   

Gun-Britt Alenljung (S)             X   

Per Rosengren (V)            Bernt Ekström (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)    X    

Joar Strid (SD)                 Per Johansson (SD) X    

Jan Wahn (C) X    

Summa 30 14 3 2 

 


