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Inrättande av arbetsutskott och val av ledamöter, vattenoch avfallsnämnden, mandatperiod 2019-2022
Sammanfattning
Motala och Vadstena kommuner har i avtal kommit överens om att inrätta en gemensam
nämnd för vatten-, avlopps- och avfallsverksamheten i kommunerna. Nämnden benämns
”Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd”. Motala kommun är värdkommun och den
gemensamma nämnden ingår i Motala kommuns organisation.
Nämnden ska enligt reglementet fastslaget av båda kommunernas kommunfullmäktige bestå
av fem ledamöter och fem ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare utses av
kommunfullmäktige i Motala kommun och två ledamöter och två ersättare utses av
kommunfullmäktige i Vadstena kommun.
Kommunfullmäktige Motala har den 18 december 2018 valt ledamöter till nämnder och
styrelser, däribland vatten- och avfallsnämnden. Som ordförande för vatten- och
avfallsnämnden valdes Hanna Almérus (M) Motala, vice ordförande Gary Sparrborn (M)
nominerad av Vadstena, och andra vice ordförande Kjell-Arne Karlsson (S), Motala.
Nämnderna får införa de utskott som nämnden finner lämpligt, med mellan tre och fem
ledamöter. Inga ersättare utses. Nämnden ska utse utskottets ledamöter och väljer mellan dem
en ordförande samt vice ordförande för utskottet.
För att bereda vatten- och avfallsnämndens ärenden är det lämpligt att inrätta ett arbetsutskott
med tre (3) ledamöter, bestående av nämndens ordförande och två vice ordföranden.
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Förslag till beslut
1 Motala- Vadstena vatten- och avfallsnämnd beslutar att under mandatperioden 2019-2022
inrätta ett arbetsutskott som består av tre (3) ledamöter.
2 Arbetsutskottet föreslås bestå av ordförande Hanna Almérus (M), Motala, vice ordförande
Gary Sparrborn (M) och andra vice ordförande Kjell-Arne Karlsson (S), Motala.
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