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§ 90 Dnr 62729  

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Rolf Källman och Martin Torildsson med 

ersättarna Glenn Frost och Per-Åke Pettersson att justera 

kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet.   

_____ 
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§ 91 Dnr 52210  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med tillägget av en 

motion av Oscar Ternström angående barnäktenskap.  

_____ 
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§ 92 Dnr 2017-000378  

Motion om att hedra Uno Bohmans minne med en 
minnesplats 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera en motion om att hedra Uno 

Bohmans minne med en minnesplats till kommunstyrelsen för beredning.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 93 Dnr 2017-000403  

Motion om barnäktenskap 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera en motion från Oscar 

Ternström angående barnäktenskap till kommunstyrelsen för beredning.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 94 Dnr 2017-000102  

Riktlinjer avseende representation, minnesgåvor och 
mutor och jäv i Skara kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta nya riktlinjer för representation och 

personalförmåner för förtroendevalda och anställda i Skara kommun samt 

riktlinje avseende mutor för Skara kommun.  

 

Samtidigt beslutas Regler för utdelning av minnesgåva och övrig 

uppvaktning till förtroendevalda KF 20151214, Regler och anvisningar för 

utdelning av minnesgåva och övrig uppvaktning till anställd KF 20160926 

samt  omsorgsnämndens riktlinjer för hantering av mutor och jäv, 

Dnr ON13/4 ADM, att upphöra att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget innebär en riktlinje för representation och minnesgåvor och en 

kommunövergripande riktlinje för mutor och jäv.  

I Riktlinjen för representation och minnesgåvor definieras och tydliggörs 

omfattning på intern och extern representation, vilka former av 

trivselfrämjande åtgärder kommunen består med. Riktlinjen tydliggör även 

vad som gäller avseende att ge och ta emot gåvor. Uppvaktning av anställda 

och förtroendevalda har flyttats in i dokumentet där valet av minnesgåva har 

utökats. Det föreslås stor restriktivitet i att bjuda på alkohol, vilket i princip 

endast får ske i samband med besök av internationella gäster och jubileum. 

Riktlinjen för mutor definierar mutbrott; tagande av muta, givande av muta 

och handel med inflytande, Riktlinjen tydliggör i vilka situationer risk för 

muta finns och rutiner när mutbrott misstänks eller upptäcks.    

Beslutsunderlag 

Beslut KS § 126/20170614 

Beslut PU § 25/20170601 

Tjänsteskrivelse 20170418 Riktlinjer avseende representation, minnesgåvor, 

mutor och jäv 

Förslag riktlinje avseende mutor för Skara kommun 

Förslag riktlinje för representation och personalförmåner för förtroendevalda 

och anställda i Skara kommun  
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_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Personalchef Kjell-Ove Karlsson 

Samtliga nämnder och bolag 
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§ 95 Dnr 2017-000224  

Erbjudande om delägarskap i Inera 

SKL dnr 16/04367 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier 

i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 

aktieöverlåtelseavtalet. 

Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och att 

inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

Sammanfattning av ärendet 

Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna SKL 

Företag AB förvärva Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit 

beslut om att sälja merparten av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. 

Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. Därmed kan nu samtliga 

kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på så sätt 

bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS §119/20170614 

Kommunikationschef Peter Bloms tjänsteskrivelse 20170607 

Aktieöverlåtelseavtal gällande erbjudande om delägarskap i Inera 

Anslutningsavtal gällande erbjudande om delägarskap i Inera 

Aktieägaravtal gällande erbjudande om delägarskap i Inera 

Bolagsordning Inera AB 

Ägardirektiv för Inera AB 

Årsrapport 2015 Inera AB 

Skrivelse förvärv av aktier i Inera AB 

Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB  

_____ 
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Paragrafen ska skickas till 

Kommunikationschef Peter Blom 
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§ 96 Dnr 2016-000143  

Verksamhetsutredning och förprojektering stadshus i 
Djäknehuset 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar revidera investeringsbudgeten till 85 miljoner 

kronor och fatta beslut om projektering och byggstart av stadshus i 

Djäknehuset med inflyttning hösten 2019.  

 

Avstående från beslut 

Samtliga ledamöter för (M), (C) och (KD) meddelar att de inte deltar i 

beslutet. 

Kommunfullmäktige godkänner att dessa partier inkommer med en 

protokollsanteckning före justering av kommunfullmäktige protokoll.   

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån uppdraget att utreda stadshus i Djäknehuset med cirka 100 

kontorsarbetsplatser så har en verksamhetsutredning och en förprojektering 

med tillhörande kostnadskalkyl arbetats fram. Verksamhetsutredningens 

resultat presenterades för Kommunstyrelsen den 8 mars och förprojektering 

med kostnadskalkyl lyftes som ett informationsärende den 14 juni. 

Verksamhetsutredning och förprojektering med kostnadskalkyl går upp för 

beslut på Kommunstyrelsen den 6 september och till Kommunfullmäktige 

den 25 september.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS 146/20170906 

Kommunutvecklare Malin Tells tjänsteskrivelse 20170609 

Rapport förprojektering verksamhetsutredning för gemensamt stadshus 

Djäknehuset 20170614 

Bilaga 1- Förslagsskiss fördelning avdelningar 20170524 

Bilaga 2- Delrapport stadshus i Djäknehuset 20170302 

Bilaga 3- Verksamhets- och aktivitetsanalys 

Bilaga 4- Fördjupningsmaterial aktivitetsbaserat arbetssätt 

Bilaga 5- Byggnadshistorisk studie Djäknehuset 
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Bilaga 6- Aktivitetsbaserad arbetsplats Skara 20170609 

Bilaga 7- Förslagsskiss fördelning avdelningar 20170524 

Bilaga 8- Konsekvensbeskrivning ur arbetsmiljösynpunkt 

Bilaga 9- Möbelkoncept 

Yrkanden 

Fredrik Nordström (S) med instämmande av Oscar Ternström (SD): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag.  

Protokollsanteckning 

M C och KD ämnar inte ägna oss åt obstruktionspolitik, utan sätter Skaras 

bästa först. Vi har därför valt att inte rösta nej idag, när beslut togs 

om ytterligare 15 miljoner, sammanlagt 85 miljoner, för ombyggnad av 

Djäkneskolan. Vi har heller inte deltagit i beslutet.  

Beslutsunderlaget är inte tillräckligt för ett startbeslut, fullständighet vad 

gäller såväl investeringskalkyl som konsekvensanalys saknas. 

Vi har fört fram att vi hoppas att det politiska arbetet ska kunna utvecklas 

positivt, och att vi i kontinuerlig samverkan ska kunna föra den politik som 

bäst gynnar Skaras invånare och vår framtid. Vi ser fram emot första 

delrapporten av lokalutredningen i november för att få till en bra utveckling 

av Skara kommuns verksamhetslokaler.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Ekonomichef Sören Andersson 

Kommunutvecklare Malin Tell 
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§ 97 Dnr 2017-000260  

Ny avfallstaxa för AÖS-kommunerna från och med 1 
januari 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till avfallstaxa från och 

med den 1 januari 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

 Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, har upprättat ett förslag till ny 

avfallstaxa för AÖS medlemskommuner. AÖS har för närvarande tre olika 

avfallstaxor, en för Gullspångskommun, en för Mariestads kommun och en 

för övriga AÖS-kommuner. I förslag till ny avfallstaxa samordnas samtliga 

taxor till ett dokument för hela AÖS. Samordningen av taxorna innebär såväl 

avgiftsökningar som avgiftssänkningar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2017, Dnr 2017-260 

    

Protokoll från sammanträde 20170522, AÖS § 11 

Avfallstaxa- sammanfattning av förändringar 

Avfallstaxa från 20180101 AÖS  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

AÖS 
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§ 98 Dnr 2017-000167  

Vara kommuns medlemskap i kommunalförbundet 
Göliska IT (samt ny förbundsförordning) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. att godkänna ansökan från Vara kommun om medlemskap i 

kommunalförbundet Göliska IT.  

2. att godkänna förslag till inträdesavgift för Vara kommun.  

3. att anta ny förbundsordning för Göliska IT.  

 

Besluten enligt ovan gäller under förutsättning att ansökan om medlemskap 

och förslag till inträdesavgift har godkänts och ny förbundsordning har 

antagits i kommunfullmäktige av de övriga medlemskommunerna inom 

kommunalförbundet Göliska IT.  

  

Sammanfattning av ärendet 

Vara kommuns kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, § 29 om 

att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Göliska IT. Den 18 maj 

2017 beslutade direktionen Göliska IT att godkänna Vara kommuns ansökan, 

samt förslag till ny förbundsordning. Ny medlem har antagits och tillträder 

den 1 januari kalenderåret efter det att respektive medlemskommun har fattat 

fullmäktigebeslut om det och ny förbundsordning undertecknats av samtliga 

förbundsmedlemmar, enligt Göliska IT:s förbundsordning § 16.   

Beslutsunderlag 

Beslut KS § 148/20170906 

Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse 20170828 

Förbundsordning Göliska IT 

Vara kommuns ansökan om medlemskap i Göliska IT 

Skrivelse 20170510 Vara kommuns anslutningskostnad till Göliska IT 

Protokoll från sammanträde 20170518 Göliska IT 

Vara KF § 29/20170327  

_____ 
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Paragrafen ska skickas till 

Göliska IT 

Samtliga kommuner som ingår i Göliska IT 
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§ 99 Dnr 2017-000205  

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Västra 
Skaraborg för 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för 

Samordningsförbundet Västra Skaraborg för verksamhetsåret 2016. Beslutet 

motiveras med hänvisning till revisorernas skrivelse.  

 

Jäv 
Gunilla Druve Jansson (C) och Michael Karlsson (S) anmäler jäv och deltar 

inte i beslutet.  

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att föreslå kommunfullmäktige besluta om 

ansvarsfrihet för styrelsen Samordningsförbundet Västra Skaraborg.   

Beslutsunderlag 

Beslut KS § 132/20170614  

Revisionsberättelse och granskningsrapport Samordningsförbundet 2016 

Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 

Hemställan om fortsatt ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Västra 

Skaraborg 

Protokoll från sammanträde 20170221 Samordningsförbundet Västra 

Skaraborg  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Samordningsförbundet Västra Skaraborg 
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§ 100 Dnr 2017-000321  

Ansvarsfrihet för kommunalförbundet 
Skaraborgsvatten för 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet 

för kommunalförbundet Skaraborgsvatten för verksamhetsåret 2016. 

Beslutet motiveras med hänvisning till revisorernas skrivelse.  

 

Jäv 

Rolf Källman (M) och Håkan Ehn (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.   

 
Beslutsunderlag 

Revisionsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten 2016 

Protokoll från sammanträde 20170223 Skaraborgsvatten 

Årsredovisning 2016 för kommunalförbundet Skaraborgsvatten  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 
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§ 101 Dnr 2016-000548  

Besvarande av motion om reglementet/rutinen för 
snöröjning i Skara kommun (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  att avslå motionen med hänvisning till att 

beslut om ambitionsnivåer avseende snödjup, gräshöjd och dylika avgörande 

är ett ansvar för nämnden för service och teknik.   

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Öhrberg (M) och Jan-Olof Bohlin (M) har till kommunfullmäktige 

den 12 december inkommit med en motion om reglementet/rutinen för 

snöröjning i Skara kommun. I motionen yrkas att Skara kommun ser över 

reglementet/rutinen för snöröjning samt att Skara kommun tar fram ett 

kostnadsförslag för ändring av reglemente/rutin.   

Beslutsunderlag 

Beslut KS § 133/20170614 

Skrivelse svar på motion om reglemente för snöröjning från den politiska 

ledningen 

Beslut NST § 30/20170406 

Beslut KS § 33/20170208 

Motion om reglementet/rutinen för snöröjning i Skara kommun (M) 

Beslut KF § 163/161212  

Yrkanden 

Jan-Olof Bohlin (M): Bifall till motionen. 

Fredrik Nordström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan-Olof 

Bohlins yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.  

Protokollsanteckning 

Samtliga ledamöter för moderaterna reserverar sig till förmån för Jan-Olof 

Bohlins yrkande.  
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_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Nämnden för service och teknik 
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§ 102 Dnr 2015-000433  

Besvarande av motion om att tillämpa den s.k. 
överenskommelsen i det sociala arbetet (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med nedanstående 

redogörelse. 

Leif Brohede (KD) har till kommunfullmäktige den 30 november 2015 

inkommit med en motion om att tillämpa den s.k. Överenskommelsen i det 

sociala arbetet, en överenskommelse mellan de idéburna organisationerna 

och Sveriges Kommuner och Landsting som regeringen beslutade om i 

oktober 2008. 

Ärendet remitterades till Omsorgsnämnden som svarat genom att tillstyrka 

motionen, men föreslå att överenskommelsen breddas till en 

överenskommelse mellan kommunen som koncern och civilsamhället (Dnr 

2016-138).  

Skara kommun arbetar redan idag tillsammans med idéburna organisationer, 

såväl inom det sociala området som inom andra verksamhetsområden. 

Samarbetet lyfts fram som viktigt i genomförande av flera politiska 

beslutade strategier och syftar till att nå de politiskt beslutade målen.  

Att, som överenskommelsen föreslår, lägga betydande resurser på att 

centralisera samarbetet och förändra strukturerna kring redan befintliga 

samarbeten vore ett onödigt ianspråktagande av resurser och skulle inte 

nämnvärt gynna invånarna i Skara kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Leif Brohede (KD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 

den 30 november 2015 om att tillämpa den s.k. överenskommelsen i det 

sociala arbetet. I motionen yrkas att Skara kommun samverkar med idéburna 

organisationer verksamma inom det sociala området utifrån 

överenskommelsen där detta kan vara ett alternativ i omsorgen om 

skaraborna.   

Beslutsunderlag 

Beslut KS § 151/20170906 

Utvecklingschef Åsa Jellineks tjänsteskrivelse 20170808 
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Beslut ON § 110/20160517 

Beslut KS § 20/20160210 

Motion om att tillämpa den s.k. överenskommelsen i det sociala arbetet  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Omsorsnämnden 
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§ 103 Dnr 2017-000050  

Besvarande av motion om att revidera 
Personalstrategin för att komplettera med riktlinjer för 
att behålla och värna om personal och dess kompetens 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

  

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har inkommit med en 

motion till kommunfullmäktige den 27 februari 2017. I motionen yrkas att 

Skara kommun ska ta fram en reviderad personalstrategi där riktlinjer för 

rekrytering kompletteras med riktlinjer för att värna om befintlig personal 

och dess kompetens.   

Beslutsunderlag 

Beslut KS § 152/20170906 

Beslut PU § 24/20170601 

Personalstrategi för Skara kommun 

Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse 20170418 

Motion om att revidera personalstrategi för Skara kommun  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Personalchef Kjell-Ove Karlsson 

 



SKARA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(34) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-25 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 104 Dnr 2017-000089  

Besvarande av motion om tillgängligheten av Skara 
kommuns handlingar för ökat demokratiskt inflytande 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen till 

kommunstyrelsen. 

 

Motivering till återremissen är: Att-satsen är inte fullt ut beredd. 

Tjänstemannasvaret har svarat på "samtliga handlingar till samtliga", men 

inte svarat på "handlingar till samtliga." 

 

  

Sammanfattning av ärendet 

Charlotte Nordström (M), Fredrik Öhrberg (M) och Ylva Pettersson (M) har 

inkommit med en motion till kommunfullmäktige den 27 februari 2017. 

Motionen yrkar att snarast ge behörighet till de förtroendevalda att få 

tillgång till handlingar från kommunens samtliga nämnder och styrelser på 

ett enkelt och smidigt sätt, samt att invånare får möjlighet att ladda hem 

kommunfullmäktiges handlingar från kommunens hemsida.   

Beslutsunderlag 

Beslut KS § 153/20170906 

Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse 20170810 

Motion från Charlotte Nordström (M), Fredrik Öhrberg (M) och Ylva 

Pettersson (M) den 27 februari 2017.  

Yrkanden 

Lars Berg (C) med instämmande av Ylva Pettersson (M): Återremiss till 

kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Fredrik Nordström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Dessutom 

yrkande att ärendet avgörs idag.  
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Propositionsordningar 

Kommunfullmäktige beslutar om följande beslutsgång. Först ställer 

ordföranden proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag. 

Om ärende ska avgöras idag ställs sedan proposition motionen i sig. 

 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 

ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: 

JA-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

NEJ-röst för att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.  

Omröstningsresultat 

Med 22 JA-röster mot 18 NEJ-röster beslutar en minoritet om att ärendet ska 

återremitteras till kommunstyrelsen. 3 ledamöter avstod från att rösta, 1 

ledamot var frånvarande och 1 plats är vakant.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunjurist Mikael Hätting 
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§ 105 Dnr 2017-000360  

Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige, Sofia Wiberg (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och hemställer hos Länsstyrelsen 

om ny röstsammanräkning.  

Sammanfattning av ärendet 

Sofia Wiberg (MP) avsäger sig i en skrivelse den 25 augusti 2017 sitt 

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och 

hemställer hos länsstyrelsen om ny röstsammanräkning.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Länsstyrelsen 

Sofia Wiberg 
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§ 106 Dnr 2017-000359  

Avsägelse från uppdraget som ledamot i Miljö- och 
byggnadsnämnden, Sofia Wiberg (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och utser Matilda 

Lidberg (MP) till ny ledamot i miljö-och byggnadsnämnden för resterande 

del av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Sofia Wiberg (MP) avsäger sig i en skrivelse den 25 augusti 2017 sitt 

uppdrag som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och 

utser Matilda Lidberg (MP) till ny ledamot i miljö-och byggnadsnämnden 

för resterande del av mandatperioden.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Matilda Lidberg 

Sofia Wiberg 
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§ 107 Dnr 2017-000398  

Avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen, Fredrik Öhrberg (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och utser Lotta Grönlund Plöen 

(M) till ny ledamot i kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden. 

 

Till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Lotta Grönlund Plöen (M) utses 

Vlora Shabani (M).  

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Öhrberg (M) avsäger sig i en skrivelse den 20 september 2017 sitt 

uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och 

utser Lotta Grönlund Plöen (M) till ny ledamot i kommunstyrelsen för 

resterande del av mandatperioden.  

Till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Lotta Grönlund Plöen föreslår 

valberedningen att kommunfullmäktige utser Vlora Shabani (M).  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Lotta Grönlund Plöen 

Vlora Shabani 

Fredrik Öhrberg 
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§ 108 Dnr 2017-000396  

Avsägelse från uppdraget som ledamot tillika vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Fredrik 
Öhrberg (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och utser Görel Wånelid (M) till 

ny ledamot.  

 

Till vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses Jonas Hammar 

(M) (nuvarande ledamot i kultur- och fritidsnämnden). 

 

Till ny ersättare efter Görel Wånelid (M) utses Jennie Allard (M). 

  

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Öhrberg (M) avsäger sig i en skrivelse den 20 september 2017 sitt 

uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och 

utser Görel Wånelid (M) till ny ledamot.  

 

Till vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden föreslås Jonas Hammar 

(M) (nuvarande ledamot i kultur- och fritidsnämnden). 

 

Till ny ersättare efter Görel Wånelid (M) föreslås Jennie Allard (M).  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Fredrik Öhrberg 

Görel Wånelid 

Jennie Allard 

Jonas Hammar 
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§ 109 Dnr 2017-000397  

Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige, Fredrik Öhrberg (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och hemställer hos Länsstyrelsen 

om ny röstsammanräkning.  

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Öhrberg (M) avsäger sig i en skrivelse den 20 september 2017 sitt 

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och 

hemställer hos Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Kansliavdelningen, kommunstyrelsen 

Länsstyrelsen 

Fredrik Öhrberg 
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§ 110 Dnr 2017-000401  

Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Centrumbostäder i Skara AB, Bengt Ericson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och utser Anders Jonsson (C) till 

ny ersättare i Centrumbostäder i Skara AB för resterande del av 

mandatperioden 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Ericson (C) avsäger sig i en skrivelse den 21 september 2017 sitt 

uppdrag som ersättare i Centrumbostäder i Skara AB.  

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och 

utser Anders Jonsson (C) till ny ersättare i Centrumbostäder i Skara AB för 

resterande del av mandatperioden.  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Centrumbostäder 

Bengt Ericson 

Anders Jonsson 
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§ 111 Dnr 2017-000402  

Avsägelse från uppdraget som ledamot i 
omsorgsnämnden, Barbro Magnusson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och utser Gunnar Söderholm 

(SD) till ny ledamot i omsorgsnämnden för resterande del av 

mandatperioden.    

Sammanfattning av ärendet 

Barbro Magnusson (SD) avsäger sig i en skrivelse sitt uppdrag som ledamot 

i omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och 

utser Gunnar Söderholm (SD) till ny ledamot i omsorgsnämnden för 

resterande del av mandatperioden.    

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Omsorgsnämnden 

Gunnar Söderholm 

Barbro Magnusson 
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§ 112 Dnr 68234  

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Klas-Åke Jansson ny ledamot för Centerpartiet i kommunfullmäktige efter 

Rolf Kvarndal och Joakim Kvarndal ny ersättare, protokoll 20160629 dnr 

201-22571-2017. 

  

Inger Jansson ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige efter 

Jessica Bergne, protokoll 20170629 dnr 201-22543-2017. 

  

Barbro Magnusson ny ledamot för Sverigedemokraterna i 

kommunfullmäktige efter Anders Forsberg, protokoll 20170629 dnr 201-

22548-2017. 

  

Revisions grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnderna, 

dnr KS 201 7-322. 

 

Under dagens sammanträde informerade kommunfullmäktiges ordförande 

Jessica Bredenberg om kommunens vänortsbesök till Egilsstadir, Island. 

 

Dagens sammanträde inleddes med musik som framfördes av Skara 

kommuns musikskola.  

_____ 

 

 

 

 


