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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2019-02-04 kl. 18:30 
Plats: Andreasgården 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Allmänhetens frågestund 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor 
1. Interpellation till krisledningsnämndens ordförande Anna Hed (C) om 

strömavbrott och krissituationer (besvaras senare under sammanträdet) 
 

2. Motion - Rullande uppföljning och prognos 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige tar emot motionen. 
 

3. Medborgarförslag – Rondellutsmyckning 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen.  
 

4. Medborgarförslag - Sandning av gång- och cykelvägar 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
tekniska nämnden.  

Informationsärenden 
1. Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Beslutsärenden 
 1. Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till arbetsordning för 
kommunfullmäktige. 
 

 2. Partistöd 2019 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd betalas ut till partier 
representerade i kommunfullmäktige.  

2. 1 promille av kommunens budgetomslutning avsätts till partistöd och 
fördelas per mandat i fullmäktige, fördelat 35 % till första mandaten 
och 65 % till övriga mandat. 

3. Partistödet betalas ut i två omgångar, i månaderna mars och 
september 2019. 

4. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni 2019 lämna en skriftlig 
redovisning avseende perioden 1 januari–31 december 2018, som 
visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 

5. Till redovisningen ska biläggas en granskningsrapport. 
6. Parti som inte lämnar redovisning och bilagd granskningsrapport 

erhåller endast 50 % av årets partistöd och utbetalning i september 
månad utgår. 
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 3. Införande av valfrihetssystem enligt Lov inom hemtjänstens 

område 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige inför valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet, 
inom hemtjänstens område. 

2. Godkänner föreslaget förfrågningsunderlag. 
3. Delegera till socialnämnden att besluta om årsvisa revideringar 

gällande vilka tjänster som ska ingå i valfrihetssystemet och 
omfattningen av dessa samt hur lagens ickevalsalternativ ska 
utformas. 

 
 4. Verksamhetsområde vatten och avlopp Borstnäs 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer tillägg till verksamhetsområde för den 
allmänna VA-anläggningen avseende vatten och spillvatten för 
Borstnäs/Håvånäs enligt Moravatten AB:s förslag. 
 

 5. Val av överförmyndare 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Pär Stärner. 
2. NN väljs som överförmyndare för resterande del av mandatperioden 

2019-2022. 
 

Besvarande av interpellationer och frågor 
1. Besvarande av interpellation till krisledningsnämndens ordförande Anna Hed (C) 

om strömavbrott och krissituationer 

Delgivningar 
1. Kommentar till revisionsrapport om granskning mest sjuka äldre 

2. Kommunstyrelsen besvarande av medborgarförslag om plats för 

kommunfullmäktiges sammanträden. 

3. Socialnämndens besvarande av medborgarförslag om stationär  

distriktssköterska i Venjan. 

4. Rapport av socialnämndens ej verkställda beslut kvartal 3 2018 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 

 


