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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset Kyrkogatan 2 i Mariestad kl. 18:15-20:00 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande Ada Arenander, förslagsställare medborgarförslag § 94 

Utses att justera Göte Andersson och Mats Karlsson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 81-98 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande   
 Jan Wahn  

Justerande  
 Göte Andersson Mats Karlsson 
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Beslutande Jan Wahn (C) ordförande 
Catarina Åkerblad (S) 2:e vice ordförande 
Johan Abrahamsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Sten Bergheden (M) ledamot 
Göte Andersson (M) ledamot 
Anders Bredelius (M) ledamot 
Ola Jonegård (M) ledamot 
Yvonne Gogolin (M) ledamot 
Richard Thorell (M) ledamot 
John-Gunnar Nilsson (M) ledamot 
Elin Abrahamsson (M) ledamot 
Anders Karlsson (C) ledamot 
Jan  Hallström (L) ledamot 
Ida Ekeroth Clausson (S) ledamot 
Janne Jansson (S) ledamot 
Linnea Wall (S) ledamot 
Sebastian Ekeroth Clausson (S) ledamot 
Anita Olausson (S) ledamot 
Leif Udéhn (S) ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Britta Wänström (V) ledamot 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
Henrik Andersson (-) ledamot 
Henrik Claesson (MAP) ledamot 
Riitta Holmblad (SD) ledamot 
Per Johansson (SD) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-09-28 

Anslagsdatum 2020-10-07 Anslaget tas ner 2020-10-29 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 81 Dnr 2020/00007  

Anmälningsärenden 
  

Revisionsrapport avseende granskning av dokumenthanteringen  
(KS 2020/183) 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat 
dokumenthanteringen. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen och 
nämnderna säkerställer en ändamålsenlig dokumenthantering.  

Granskningen visade att kommunens dokumenthantering utförs på det hela 
taget, tillfredsställande sätt. Utifrån granskningen lämnas ett antal 
rekommendationer.  

Kommunstyrelsen behandlade rapporten vid sitt sammanträde den 24 augusti 
2020 och överlämnade därefter sitt yttrande till kommunrevisionen. 
Kommunstyrelsen anger i sitt yttrande att de berörda nämnderna har eller 
kommer att genomföra de rekommendationer som rapporten föreslår avseende 
ansvarsfördelning i delegationsordningen vad gäller att fatta beslut om att inte 
lämna ut allmän handling. Kommunstyrelsen bedömer vidare att den 
uppföljning och kontroll av dokumenthanteringen som utförs inom 
tjänstemannaorganisationen är tillräcklig. 

 

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.     
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Kf § 81 (forts.) 

Anmälan av medborgarförslag beslutade av 
kommunstyrelsen 

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen beslutat om följande 
medborgarförslag: 

• Medborgarförslag om att anordna bussturer till Ullervad  
(KS 2019/485) 
Förslaget har bifallits. 

• Medborgarförslag om att utlysa en Mariestäd-dag varje vår  
(KS 2020/131) 
Förslaget har avslagits.    

 

Besluten anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.   
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Kf § 81 (forts.) 

Anmälan av medborgarförslag beslutade av tekniska 
nämnden 

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

• Medborgarförslag om att installera solceller på taken i Mariestad 
samt vattenreservoarer (KS 2019/411) 
Förslagets del som avser solcellsinstallation har ansetts besvarat med 
anledning av ingått avtal med extern part.  
Förslaget har avslagits i den del som avser vattenreservoarer. 
 

Beslutet anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.   
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Kf § 81 (forts.) 

Anmälan av medborgarförslag beslutade av 
utbildningsnämnden 

På uppdrag av kommunfullmäktige har utbildningsnämnden beslutat om 
följande medborgarförslag: 

• Medborgarförslag om att skolköken själva ska få välja vilken mat 
de ska laga och inte behöva följa en kommungemensam matsedel 
(KS 2019/464) 
Förslaget har avslagits. 

 

Beslutet anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 82 Dnr 2020/00047  

Anmälan av nya medborgarförslag 
  

Medborgarförslag om att bygga ett större trädäck vid 
sandstranden Karlsholme (KS 2020/254) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
(sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. Kommunstyrelsen ska även 
inhämta tekniska nämndens yttrande som en led i beredningen. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska bygga ett större 
trädäck med stora trappsteg ner mot vattnet samt att sätta ett nät under däcket 
för att förhindrar att fåglar med ungar tar sig ned den vägen. 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kf § 82 (forts.) 

Medborgarförslag om att bygga en trailerparkering väster 
om båtgården (KS 2020/293) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
(sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. Kommunstyrelsen ska även 
inhämta tekniska nämndens yttrande som en led i beredningen. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska göra en 
trailerparkering väster om båtgården. En vändplats kan skapas på den sydvästra 
delen så att båda sidorna av vägen kan användas för parkering av 
trailerekipagen. Detta skulle enligt förslagsställaren kunna innebära att man gör 
en personbilsparkering på båda sidorna, det vill säga norr om båtgården. 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kf § 82 (forts.) 

Medborgarförslag om att bevara en fin närmiljö för de 
boende i samband kommande industriexpansion 
(KS 2020/330) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun framhåller vikten av friluftsliv i kommunen. 
I och med kommande industriexpansion där industrin behöver mer mark, 
förordar förslagsställaren att kommunen särskilt ska värna om att bevara den 
vackra boendemiljön vid Grangärdet, utmed Tidan samt i Ladukärrskogen.   

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

Sida 11 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf § 82 (forts.) 

Medborgarförslag om promenadstråk utefter Tidan 
(KS 2020/331) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att hälsan stig ska utvidgas genom 
att kommunen öppnar ett promenadstråk utmed Tidan, från stan upp runt 
koloniträdgårdarna och tillbaka på andra sidan Tidan. 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kf § 82 (forts.) 

Medborgarförslag om cykelbana och trafikåtgärd vid 
Madlyckevägen (KS 2020/266) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska bygga en 
cykelbana utmed Madlyckevägen samt åtgärda korsningen, då den upplevs som 
trafikfarlig. 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kf § 82 (forts.) 

Medborgarförslag om parkeringsreglering på Västra 
Grevilligatan (KS 2020/282) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun uppger att Västra Grevilligatan utsätts för 
regelbundna felparkeringar, vilket försvårar utfarten för fastighetsägare på den 
aktuella gatan. Förslagsställaren föreslår därför att kommunen ska sätta upp 
skyltar på Västra Grevilligatan om att parkering är tillåten som högst två timmar 
i följd. 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kf § 82 (forts.) 

Medborgarförslag om åtgärder vid parkeringen på östra 
sidan av Högelidskolan (KS 2020/304) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska sätta upp en 
vägbom alternativt skyltning om parkeringsförbud vid infarten till parkeringen 
på östra sidan av Högelidskolan. Detta för att försvåra att parkeringen kvällar 
och nätter nyttjas av A-traktorburen ungdom. De boende i områden störs ofta 
på kvällar och nätter, även mitt i veckan av aktiviteter vid parkeringen. 
Förslagsställaren föreslår att parkeringsförbud införs på kvällar och nätter, alla 
dagar i veckan. Om detta inte skulle avhjälpa situationen skulle en vägbom 
kunna vara en möjlig lösning. 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kf § 82 (forts.) 

Medborgarförslag om trafikåtgärder vid 
cirkulationsplatserna längst upp på Bergsgatan  
(KS 2020/305) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare föreslår att kommunen ska räffla vägbanan mellan refug och 
rondell längst upp på Bergsgatan. Området är föremål för att motorburna 
förare driftar runt cirkulationsplatserna och därmed skapar buller, vilket stör de 
närboende. Att räffla vägbanan skulle kunna hindra fenomenet menar 
förslagsställaren. 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kf § 82 (forts.) 

Medborgarförslag om att bygga en skatepark och en 
pumptrack (KS 2020/305) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska bygga en 
skatepark och en pumptrack vid hamnområdet, samt att inreda omgivningen 
med ett sjötema som förstärker Mariestad som sommarstad.  

 

Klass 4 c på Prismaskolan har också lämnat in ett medborgarförslag på samma 
tema och föreslår att kommunen ska bygga en skatepark. Eleverna har 
genomfört en marknadsundersökning på skolan och av de cirka 200 tillfrågade 
eleverna, var över 180 av dessa positiva till en skatepark. 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kf § 82 (forts.) 

 

Medborgarförslag om att utöka utebassängernas öppettider 
(KS 2020/332) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

2. Kommunfullmäktige noterar att förslagets andra del som handlar om 
möjligheten till morgonsimning, inte tas upp för behandling. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska utöka 
öppettiderna i utebassängerna till att även omfatta hela augusti månad.  

Förslagsställaren önskar även möjlighet till morgonsimning.  

Frågan om möjligheten till simning på morgonen på Ekuddenbadet har 
hanterats av kommunstyrelsen så sent som den 16 mars 2020, § 59, varför den 
delen av förslaget vid detta tillfälle inte behöver hanteras igen. Detta i enlighet 
med kommunfullmäktiges antagna arbetsordning där det enligt § 33, stycke 4 
framgår följande: Om ett i huvudsak likalydande medborgarförslag behandlats i 
kommunen under de senaste två åren, tas förslaget inte upp till behandling. Detta avgörs 
av kommunfullmäktiges presidium. 

 

Expedieras till: 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 83 Dnr 2020/00046  

Anmälan av nya motioner  
  

Motion om cykelvägar (KS 2020/354) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning.      

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska bygga bort de 
cykelvägar som upphör utan naturlig anknytning. 

Karlsson (MP) föreslår vidare att en ny cykelkarta ska tas fram och distribueras 
till kommuninnevånare.       

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kf § 83 (forts.) 

Motion om fler parkeringsplatser vid våra badplatser  
(KS 2020/361) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning.      

Bakgrund 

Ida Ekeroth Clausson och Anita Olausson för Socialdemokraterna har i en 
motion föreslagit att kommunen ska utreda möjligheten till att utöka 
parkeringarna vid de kommunala badplatserna.  

Vidare föreslår motionärerna att det ska finnas handikapparkeringar vid varje 
badplats och att kommunen sätter upp fler cykelställ på de kommunala 
badplatserna.       

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kf § 83 (forts.) 

Motion om Ungdomens hus (KS 2020/362) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.      

Bakgrund 

Ida Ekeroth Clausson och Linnea Wall för Socialdemokraterna har i en motion 
föreslagit att nödvändiga förberedelser ska göras för ett Ungdomens hus i 
Knallenhuset.  

Vidare föreslår motionärerna att det ska utredas om lokalerna i Ungdomens hus 
även kan användas som mötesplats för daglediga äldre.       

 

Expedieras till: 
Sektorchef ledning Åsa Alvner 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 84 Dnr 2020/00048  

Frågor och interpellationer 
  

Inga frågor eller interpellationer har inkommit till kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 85 Dnr 2020/00278  

Sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar för år 2021 enligt 
följande: 

 

Januari 25 

Februari 22 

Mars 29 

April 26 

Maj 31 

Juni 14 

Juli --- 

Augusti --- 

September 27 

Oktober 25 

November 29 

December 13     

 

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18:00 och hålls i 
Vänersalen i stadshuset med undantag för sammanträdet den 14 juni som börjar 
klockan 17:00.         

Bakgrund 

Administrativa enheten har upprättat ett förslag till datum för 
kommunfullmäktiges sammanträden under år 2021. Förslaget bygger på 
principen att fullmäktiges möten ska förläggas till den sista måndagen 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 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-01, Förslag på 
sammanträdesdagar för fullmäktige 2021     
 
Sammanställning över sammanträdesdagar för fullmäktige 2021           

 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Samtliga sektorschefer 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 86 Dnr 2020/00109  

Beslut om antagande: Detaljplan för Tranan 3, Mariestad 
centralort, Mariestads kommun 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upprättad detaljplan för Tranan 3, Mariestads 
centralort, Mariestads kommun ska antas.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 mars 2020, § 97, att ge 
planenheten i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Tranan 3. Bakgrunden 
till beslutet är att fastighetsägaren önskar bygga om befintliga kontor till 
bostäder, vilket inte gällande detaljplan medger. 

Den upprättade detaljplanen för Tranan 3 syftar till att utöver 
centrumverksamhet också möjliggöra användningen bostäder på fastigheten 
Tranan 3. 

Planområdet omfattar fastigheten Tranan 3 samt del av fastigheten Gamla 
staden 6:1, är cirka 1 500 m2 stort och beläget i centrala Mariestad. Planområdet 
gränsar i norr till Kungsgatan, i öster till Västra Skolgatan, i söder till 
Trädgårdsgatan och i väster till bebyggelse på fastigheterna Tranan 2 och 4. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kapitlet plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Förslaget till ny detaljplan samråddes 7 maj till 4 juni 2020, samt granskades 25 
juni till 16 juli 2020.   

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 § 142/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-20 
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Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-19 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)  

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande 

Expedieras till: 
Planarkitekt Emma Richardsson 
Planchef Adam Johansson 
Krafthagen AB goran.kinnander@erasweden.com 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 87 Dnr 2020/00235  

Ändring i avgifter för boendestöd 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra avgiften för boendestöd så att de som 
får stödet på grund av missbruk ska vara avgiftsbefriade.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018, § 18, att boendestöd 
skulle omfattas av samma taxa som hemtjänst. Detta beslut togs i enlighet med 
socialnämndens förslag till kommunfullmäktige. Motivet till detta beslut vara att 
boendestödet till sin karaktär blivit mer lik hemtjänstens insatser och att det 
därför inte fanns skäl att det ena skulle vara avgiftsbelagt och det andra 
avgiftsbefriat. När beslutet togs gjordes ingen distinktion mellan de personer 
som får boendestöd på grund av en psykiatrisk problematik och de som får det 
på grund av missbruks-problematik. När beslutet togs förbisågs den regel som 
finns i 8 kapitlet 1 § socialtjänstlagen om att stöd och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär inte ska medföra kostnadsansvar för den enskilde. 
Gränsdragningen är svår eftersom insatserna ofta går i varandra. 

Gränsdragningen mellan de som får insatsen på grund av ett missbruk och de 
som får det på grund av socialpsykiatriska faktorer är inte enkel att göra. En 
vägledning här kan vara vad personen ursprungligen har sökt för insats. En 
annan vägledning kan vara i vilket system personen hanteras, de som hanteras i 
Procapita VOO har i första hand insatsen utifrån socialpsykiatriska skäl medan 
de som hanteras i Procapita IFO har det utifrån ett missbruk. Om insatsen har 
behandlingsinslag ska den dock alltid vara avgiftsfri. 

Kommunens vuxenenhet på Maria Nova gör den bedömningen att det inte är 
förenligt med socialtjänstlagen att ta ut en avgift för boendestöd som ges till 
personer med missbruksproblematik och föreslår därför att avgiften ska tas 
bort. Socialnämnden beslutade därför att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
att ändra avgifterna för boendestöd så att de som får stödet på grund av 
missbruk ska vara avgiftsbefriade..  

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 § 137/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-08 

Protokollsutdrag sn 68/20 

Socialchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27 

 

Expedieras till: 
Socialnämnden, nämndsekr. 
Socialchef Karin Utbo 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 88 Dnr 2020/00161  

Förändring av taxa för dagverksamhetsresor 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att förändra dagverksamhetstaxan så att varje 
enkelresa debiteras med 30 kronor med ett utgiftstak på 600 kronor per 
månad.  

2. Dagverksamhetsresorna uppräknas med prisbasbelopp varje år.  

Reservation 
Ledamöterna för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Bakgrund 

För äldre som har dagverksamhet som beviljat insats finns utifrån behov 
möjlighet att vara på dagverksamhet 1-5 dagar per vecka. De enskilde kan resa 
till dagverksamhet med hjälp av Västtrafiks samreseavtal och ska då betala en 
egenavgift som kommunen bestämmer. Taxan för egenavgiften beslutades om 
2007 och har gällt från den 1 januari 2008. Någon uppräkning av taxan har inte 
skett sedan dess.  

Vid översyn av avgifter 2020 inom socialtjänstens område framkom behov av 
att se över taxan för dagverksamhetsresor. En förändring av taxan föreslås med 
ett fast pris per resa (30 kr) och med ett högkostnadstak på 600 kr per månad. 

Socialnämndens arbetsutskott fattade den 11 februari 2020 beslut om att 
återremittera ärende avseende taxa för dagverksamhetsresor då ett initiativ till  
MTG-samordning av färdtjänstresor precis hade tagits. Möte med 
representanter för Töreboda, sektor utbildning och chef för biståndsenheten 
ägde rum den 18 februari 2020. Vid mötet framkommer att det för tillfället inte 
finns förutsättningar för en samordnad verksamhet inom MTG. Tillsatta 
tjänster är deltider som har tjänstekombinationer som omöjliggör 
samlokalisering. Frågan kan dock behöva lyftas igen inom ca ett år då 
förändringar förväntas ske. Vid sammankomsten framkom det också att 
dagverksamhetsresorna i Töreboda inte administreras av färdtjänsthandläggaren 
utan att budget, kostnad och administration ligger på dagverksamheten. Vid en 
eventuell framtida gemensam färdtjänsthandläggning får ställningstagande tas 
till dagverksamhetsresornas administrativa placering. 
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Vid socialnämndens sammanträde den 24 mars 2020 beslutade nämnden att 
föreslå kommunfullmäktige att förändra dagverksamhetstaxan så att varje 
enkelresa debiteras med 30 kr med ett utgiftstak på 600 kronor per månad och 
att dagverksamhetsresorna ska uppräknas med prisbasbelopp varje år.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut      

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) yrkar om följande ändring i beslutspunkt 1:  
Utgiftstaket ska vara 500 kronor per månad, istället för de 600 kronor som 
kommunstyrelsen föreslår.  
 
Sebastian Ekeroth Clausson (S) tillstyrker i övrigt kommunstyrelsens förslag. 

 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att beslutspunkt 1 ska ha följande lydelse: 
Nuvarande avgift räknas upp med 15,4 procent vilket motsvarar höjningen av 
basbeloppet mellan åren 2008 och 2020.  
 
Marie Engström Rosengren (S) tillstyrker i övrigt kommunstyrelsens förslag. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 138/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-03 

Protokollsutdrag sn § 43/20 

Socialchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-05  

Höjning av avgift för dagverksamhetsresor, 2020-03-03 

 

Expedieras till: 
Socialnämnden, nämndsekr. 
Socialchef Karin Utbo 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 89 Dnr 2020/00224  

Avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg 2021 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till ny gemensam avfallstaxa att gälla från och 
med den 1 januari 2021.  

Bakgrund 

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

AÖS gör årliga underskott sedan år 2013 vilket är en konsekvens av den 
utbyggnad av insamling av matavfall som påbörjades under 2011. Som planerat 
har avgifterna varit oförändrade under perioden 20112018 och den utökade 
verksamheten tillsammans med generella kostnadsökningar har istället 
finansierats genom att minska eget kapital. Möjligheten till fortsatt finansiering 
via eget kapital är begränsad. Enligt föreliggande förslag till avfallstaxa från 
2021 ökar intäkterna för grundavgifter och hämtningsavgifter med cirka 6,4 
miljoner kronor. Intäkterna för tömning av latrin samt små avloppsanläggningar 
samtidigt med cirka 0,3 miljoner kronor.  

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 § 131/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-29 

Protokollsutdrag § 13 från AÖS sammanträde den 18 maj 2020    

Skrivelse avfallstaxa 2021 – reviderad efter direktionsmöte 2020-05-18  
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Avfallstaxa AÖS att gälla från och med 2021-01-01 

 

Expedieras till: 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 90 Dnr 2019/00365  

Motion om landsbygdsdialog 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
upprätta ett förslag till hur en landsbygdsdialog skulle kunna utformas och 
implementeras i Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads 
kommun ska ta fram en plan för organiserad och lokalt anpassad 
medborgardialog på landsbygden. Motionen anmäldes på fullmäktiges 
sammanträde den 30 september som överlämnade den till kommunstyrelsen för 
beredning.  
 
Motionen har beretts inom sektor samhällsbyggnad och sektor ledning som 
förslår att fullmäktiges ska bifalla motionen. Att kontinuerligt och strukturerat 
genomföra dialoger i kransorterna skulle kunna bidra till en bättre delaktighet 
och effektivitet i samhällsplaneringen. 
 
Medborgardialoger på landsbygden har genomförts tidigare med lyckat resultat. 
Bland annat användes detta forum i arbetet med att ta fram en 
landsbygdsstrategi för kommunen.  
 
Förslagsvis skulle landsbygdsdialoger kunna genomföras återkommande enligt 
ett planerat schema som löper över året, där representanter från kommunen 
besöker samtliga kransorter för dialog. Ortens samhällsförening bör i 
samhanget ha en samordnande funktion för de lokala intressenterna. 
Dagordning för mötena bestäms i förväg och rör företrädesvis 
samhällsplaneringsfrågor. De planeras i samband med de 
samhällsbyggnadsberedningar som genomförs med berörda nämnders presidier, 
sektor samhällsbyggnad och de kommunala bolagen.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut      

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen. 
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Anders Karlsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 144/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-15 

Samhällsbyggnadschefens och administrativa chefens tjänsteskrivelse,  
daterad 2019-11-05    

Protokollsutdrag kf § 60/19 

Motion från Sebastian Ekeroth Clausson (S), daterad 2019-09-27 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 91 Dnr 2019/00405  

Motion om kommunal bilpool 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
kommunen ska införa en kommunal bilpool som innebär att kommuninvånare 
ska kunna nyttja de bilar som inte verksamheterna använder under kvällar och 
helger. Mats Karlsson (MP) föreslår också att de kommunala bolagen Mariehus 
AB och Vänerenergi AB, genom ägardirektiv ges i uppdrag att handha 
bilpooler. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 28 oktober 2019 överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Sektor samhällsbyggnad noterar att några kommuner har infört bilpooler för 
allmänheten. Gemensamt för de som infört bilpooler är att de upphandlat en 
extern aktör som tillhandahåller tjänstebilar åt kommunen. Det upphandlade 
företaget tillhandahåller då fordon till kommunen, allmänheten och företag. 
Flera av de kommuner som inför bilpooler finns i storstadsområden där det är 
vanligt med både kommersiella och föreningsdrivna bilpooler. 

Det finns också exempel på kommuner som efter utredning, i samband med 
medborgarförslag och motioner, avstått från att hyra ut till allmänheten. 
Kostnaderna för bland annat administration, bokningssystem och försäkringar 
har visat sig bli för höga. Ett annat skäl för att avstå är att kommunen inte vill 
konkurrera med andra biluthyrare eller bilpooler på orten. Det har i de fallen 
ofta handlat om kommuner, som i likhet med Mariestads kommun, har en 
bilpool i egen regi. 

Så länge kommunen väljer att ha bilpoolen i egen regi, avråder sektor 
samhällsbyggnad för uthyrning till allmänheten. Skälen för detta är samma som 
andra kommunen framfört det vill säga ökade kostnader och risk för negativ 
inverkan på näringslivsklimatet när kommunen eller kommunala bolag 
konkurrerar med privata företag. Motionen bör därför avslås.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut      
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Behandling på sammanträdet 

Mats Karlsson (MP) yrkar bifall till motionen. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 143/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-10 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-14 

Protokollsutdrag kf § 78/19 

Motionen 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 92 Dnr 2019/00414  

Motion om att redovisa kommunens miljömålsarbete för 
kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit ”att en 
sammanställning av hur Mariestads kommun ligger till jämfört med målen i 
Miljömålssystemet årligen ska redovisas för kommunfullmäktige”. 
Kommunfullmäktige har i beslut den 28 oktober 2019, § 78, överlämnat 
motionen till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning.  

Mariestads kommun gör årligen en sammanställning av hur kommun ligger till i 
jämförelse med målen i miljömålssystemet. Sammanställningen redovisas på 
kommunens hemsida, men föredras normalt inte inför kommunfullmäktige 
eller någon nämnd. 

Sektor samhällsbyggnad anser i likhet med motionären att uppföljningen av 
miljömålen är ett viktigt underlag för kommunens verksamhetsplanering. Att 
enbart redovisa en sammanställning av miljömålsarbetet för 
kommunfullmäktige bedöms dock ha ett begränsat värde. Motionen bör därför 
avslås. 

För att en redovisning ska vara meningsfull bör den ha ett tydligt samband med 
ett ärende vari kommunfullmäktige ska fatta beslut. Det kan till exempel handla 
om beslut rörande planer, program, budget, verksamhetsplanering eller bokslut.  

Sektor samhällsbyggnad har nu ett uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för 
genomförande av Agenda 2030, det vill säga ett program som visar hur 
kommunen avser att bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppfylls. När det 
ärendet är klart för föredragning i kommunfullmäktige kan det även vara 
lämpligt att redovisa hur kommunen bidrar till de nationella och regionala 
miljömålen.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut      
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Behandling på sammanträdet 

Britta Wänström (V), Ida Ekeroth Clausson (S) och Mats Karlsson (MP) yrkar 
bifall till motionen. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

 

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

 

Omröstning begärs och genomförs med följande av fullmäktige godkända 
propositionsordning:  

Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag som innebär avslag till motionen, röstar ja.  
 
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Britta 
Wänströms (V) Ida Ekeroth Claussons (S) och Mats Karlssons (MP) yrkande 
som innebär bifall till motionen, röstar nej.  

 

Vid omröstningen avges 17 ja-röster och 11 nej-röster. (21 ledamöter är 
frånvarande).  
 

Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, 
protokollsbilaga 1       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 132/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-29 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-26 

Protokollsutdrag kf § 78/19 

Motionen 

 

Expedieras till: 
Samhälsbyggnadschef Thomas Johansson 
Motionären 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

Sida 38 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 93 Dnr 2020/00256  

Motion om en grönstrukturplan för Mariestads kommun 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslut den 19 augusti 2020, § 265, att motionen ska anses vara 
besvarad.  

Reservation 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (MP) har i en gemensam motion till 
kommunfullmäktige föreslagit att kommunen tar fram en grönstrukturplan som 
inkluderar en kartläggning av ekosystemtjänster inom kommunen. 
Grönstruktur- programmet föreslås även innehålla en strategi för hur 
kommunen ska säkerställa att förlorade ekosystemtjänster ersätts när 
grönområden tas i anspråk för bebyggelse och liknande.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 15 juni 2020, kf § 71, överlämnat ärendet 
till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. I beslutet noteras 
att ärendet ska hanteras parallellt med ett medborgarförslag från Ada Arenander 
om att kommunen ska ta fram en grönplan. 

Gällande grönprogram för Mariestads kommun antogs av kommunfullmäktige 
år 2009. Programmet består av två delar, del 1 innehåller syfte, mål, analys, 
genomförande, beskrivning av rollfördelning m.m. Del 2 innehåller 
beskrivningar av kommunens parker och grönområden. För varje område ges 
en beskrivning, värdering och förslag till bevarande/utveckling. 
Grönprogrammet är idag inaktuellt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 maj 2017, § 192, att ge 
kommunchefen i uppdrag att revidera och uppdatera grönprogrammet så att 
det harmonierar med övriga aktuella styrdokument. 

Arbetet med revideringen av grönplanen har av olika anledningar blivit fördröjt 
och den 19 december 2018, § 192, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 
att återta uppdraget. Skälet var att arbetet med grönplanen istället skulle 
integreras i arbetet med den grön- och blåplan som anges i översiktsplan 2030. 
Arbetet skulle genomföras under innevarande mandatperiod, men någon 
närmare tidplan för arbetets genomförande angavs inte. 
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Sektor samhällsbyggnad föreslår nu att kommunstyrelsens arbetsutskott ger 
chefen för sektorsamhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett förslag till grön- och 
blåplan för kommunen. Projektplan för arbetet ska redovisas till 
kommunstyrelses arbetsutskott senast 2020-10-31. 

Naturvårdsverket och Boverket, har tagit fram vägledningar för hur kommuner 
kan arbeta med grön- och blåplaner. Dessa vägledningar kommer i tillämpliga 
delar att beaktas i kommunens arbete. Beaktandet av olika ekosystemtjänster är 
i dag en naturlig del av planeringsarbetet och kommer att behandlas i arbetet. 

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19, § 265 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde den 19 
augusti 2020, § 265, att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att ta fram ett 
förslag till grön- och blåplan för Mariestads kommun.  

Förslag till projektplan kommer att redovisas till arbetsutskottet senast under 
oktober 2020. Förslaget till kommunfullmäktige är därför att 
kommunfullmäktige beslutar att motionen i och med detta ska anses vara 
besvarad.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut      

Behandling på sammanträdet 

Britta Wänström (V), Mats Karlsson (MP) och Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar 
bifall till motionen. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 145/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-10 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-10 

Protokollsutdrag kf § 71/20. 

Motion från Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (MP) om att ta fram en 
grönstrukturplan för Mariestads kommun.  
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Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 94 Dnr 2020/00230  

Medborgarförslag om att kommunen ska ta fram en 
grönplan 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslut den 19 augusti 2020, § 265, att medborgarförslaget ska 
anses vara besvarat.  

Bakgrund 

En medborgare i Mariestads kommun har i ett medborgarförslag till 
kommunfullmäktige föreslagit att kommunen ska pausa planarbetet och ta fram 
en så kallad ”grönplan” där Mariestads natur värderas utifrån natur- och 
rekreationsvärden. Denna grönplan kan därefter ligga till grund för kommunens 
fortsatta planarbete. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 15 juni 2020, kf § 70, överlämnat ärendet 
till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. I beslutet noteras 
att ärendet ska hanteras parallellt med den motion om grönstrukturplan som 
Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (MP) gemensamt lämnat till 
kommunfullmäktige. I motionen föreslås att kommunen tar fram en 
grönstrukturplan som inkluderar en kartläggning av ekosystemtjänster inom 
kommunen. Grönstruktur- programmet föreslås även innehålla en strategi för 
hur kommunen ska säkerställa att förlorade ekosystemtjänster ersätts när 
grönområden tas i anspråk för bebyggelse och liknande.  

Gällande grönprogram för Mariestads kommun antogs av kommunfullmäktige 
år 2009. Programmet består av två delar, del 1 innehåller syfte, mål, analys, 
genomförande, beskrivning av rollfördelning m.m. Del 2 innehåller 
beskrivningar av kommunens parker och grönområden. För varje område ges 
en beskrivning, värdering och förslag till bevarande/utveckling. 
Grönprogrammet är idag inaktuellt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 maj 2017, § 192, att ge 
kommunchefen i uppdrag att revidera och uppdatera grönprogrammet så att 
det harmonierar med övriga aktuella styrdokument. 

Arbetet med revideringen av grönplanen har av olika anledningar fördröjts och 
den 19 december 2018, § 192, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att 
återta uppdraget. Skälet var att arbetet med grönplanen istället skulle integreras i 
arbetet med den grön- och blåplan som anges i översiktsplan 2030. Arbetet 
skulle genomföras under innevarande mandatperiod, men någon närmare 
tidplan för arbetets genomförande angavs inte. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 augusti 2020 beslutat att ge chefen 
för sektor samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett förslag till grön- och 
blåplan för kommunen. Förslag till projektplan för arbetet ska redovisas till 
kommunstyrelses arbetsutskott senast 2020-10-31. 

Naturvårdsverket och Boverket, har tagit fram vägledningar för hur kommuner 
kan arbeta med grön- och blåplaner. Dessa vägledningar kommer i tillämpliga 
delar att beaktas i kommunens arbete.  

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19, § 265 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde den 19 
augusti 2020, § 265, att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att ta fram ett 
förslag till grön- och blåplan för Mariestads kommun.  

Förslag till projektplan kommer att redovisas till arbetsutskottet senast under 
oktober 2020. Förslaget till kommunfullmäktige är därför att 
kommunfullmäktige beslutar att motionen i och med detta ska anses vara 
besvarat.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut      

Behandling på sammanträdet 

Förslagsställaren Ada Arenander presenterar sitt medborgarförslag. 
 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 146/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-10 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-10 

Protokollsutdrag kf § 71/20 

Medborgarförslag om en grönplan 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Förslagställaren 
Britta Wänström (V) 
Mats Karlsson (MP) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 95 Dnr 2018/00438  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

Invånare i Mariestads kommun har i medborgarförslag till kommunfullmäktige 
framfört önskemål om utökat boende för gamla/äldre psykiskt sjuka personer. 
Förslag gavs om att bygga ut så att fler platser skulle bli tillgängliga.  
 

Kommunfullmäktige har i beslut den 10 december 2018 överlämnat ärendet till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden föreslog kommunfullmäktige att 
besluta att förslaget skulle anses som besvarat. I svaret till kommunfullmäktige 
beskrevs att verksamheten redan sedan tidigare uppmärksammat att det finns 
ett behov av ett ökat antal platser för den målgruppen som förslagsställarna tar 
upp i sitt medborgarförslag och även med en delvis ändrad inriktning. Det 
uppgavs att sektorn hade för avsikt att genomföra en utredning som omfattar 
en beskrivning av målgrupp, verksamhetens inriktning i förhållande till individ- 
och familjeomsorgens befintliga verksamheter, lokalisering och kostnader. Med 
anledning av ovanstående, beslutade socialnämnden vid sitt sammanträde den 
16 april 2019, § 55, att förslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska 
anses vara besvarat.  

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni 2019, § 44, att 
återremittera ärendet för vidare utredning med motiveringen att socialnämnden 
saknade underlag vid tillfället de fattade beslutet om medborgarförslaget, samt 
även för att ge förslagsställarna beslut i form av bifall eller avslag på 
medborgarförslaget. 

Socialnämnden hanterade återigen ärendet. Då frågan behövde belysas 
ytterligare valde kommunens centrala beredning att invänta vidare diskussioner 
i kommunens centrala lokalstyrgrupp.  

Medborgarförslaget har därefter återaktualiserats av förslagsställarna till 
kommunfullmäktige under början av 2020. Socialnämnden har i beslut den 24 
mars 2020 föreslagit kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då 
lokalfrågan kommer att aktualiseras i den kommunövergripande strategiska 
lokalgruppen.  
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Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut      

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 149/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-20 

Protokollsutdrag sn § 53/20 

Protokollsutdrag sn § 103/19 

Protokollsutdrag sn § 77/19  

Protokollsutdrag ks § 107/19 

Protokollsutdrag kf § 3/20 

Protokollsutdrag kf § 44/19 

Protokollsutdrag kf § 111/18 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Förslagsställarna 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Socialchef Karin Utbo 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 96 Dnr 2020/00149  

Partistöd till Mariestadspartiet 2020 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mariestadspartiets ansökan om 
partistöd för år 2020.   

 

Det noteras att partiet inte genomfört något årsmöte. Inför nästa års ansökan 
om partistöd förutsätts att årsmötet hanterar granskningen för att på så vis 
tillstyrka frågan om ansvarsfrihet. 

Bakgrund 

Den 30 juni 2020 inkom Mariestadspartiet 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 § 150/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-25 

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Sverigedemokraterna, 2020-05-25 

 

Expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Mariestadspartiet 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 97 Dnr 2020/00283  

Representant till Samordningsförbundet Skaraborg 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges utser Ida Ekeroth Clausson (S) som representant till 
styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg för mandatperioden 2019-2022, 
med start 2021-01-01.   

Bakgrund 

De tre samordningsförbunden i Skaraborg blir från och med den 1 januari 2021 
ett gemensamt förbund; Samordningsförbundet Skaraborg. 

Enligt den nya förbundsordningen ska förbundet ledas av en styrelsen 
bestående av fyra ledamöter och sexton ersättare. Ledamöter och ersättare väljs 
för fyra år räknat från den 1 januari i året efter det år då val till fullmäktige i 
region och kommuner har ägt rum. Representanter utses av Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna. 
Kommunerna utser en ordinarie ledamot och tretton ersättare. Den av 
kommunerna utsedda ledamoten utses för ett år i taget efter ett bland 
kommunerna roterande schema. 

När de tre samordningsförbunden går samman avvecklas de tre tidigare 
förbunden, vilket sker under första delen av 2021. De tidigare förbunden har 
innan dess att bland annat hantera ärenden om förbundens årsredovisning samt 
ansvarsfrihet för år 2020. 

Till det nya samordningsförbundet har Mariestads kommun att antingen utse en 
ny representant, alternativt välja att representant för det tidigare förbundet 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg, även ska ingå i det nya 
samordningsförbundet.  

Utsedd representant ska meddelas Samordningsförbundet senast den 31 
oktober 2020.  

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska utse Ida Ekeroth 
Clausson (S) till representant till styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg. 

 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp Abrahamssons (M) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 
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Underlag för beslut 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-18 

Skrivelse från P-O Hermansson, Skaraborgs Kommunalförbund       

 

Expedieras till: 
Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 532 32 Skara svfinsam@svfinsam.se 
Den valda representanten 

 

mailto:svfinsam@svfinsam.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 98 Dnr 2019/00029  

Valärenden  
  

Val av ersättare i socialnämnden (KS 2019/432)  

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Henrik Andersson (-) 
till ersättare i socialnämnden efter Anita Ahl (M).  

Noteras att Andersson (-) kommer att representera Moderaterna i 
socialnämnden, men är fortsatt politiskt obunden i kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Anita Ahl (M) från uppdraget att 
vara ersättare i socialnämnden. Fullmäktiges valberedning har nu återkommit 
med förslag på ny ersättare. 

 

Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Lönekontoret 
Den valde ersättaren 
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Kf § 98 (forts). 

 

Val av ny ledamot i VänerEnergi AB (KS 2020/236) 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Göran Hellström 

(L) till ledamot efter Bäckman (L).  

2. Till ersättare efter Hellström (L) utser kommunfullmäktige Lars Eriksson (L). 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Lennart Bäckman (L) från 
uppdraget att vara ledamot i VänerEnergi AB. Valberedningen har nu 
återkommit med förslag på ny ledamot efter Bäckman (L).  

Då den nya ledamoten som föreslås är ersättare i VänerEnergi har 
valberedningen därför även återkommit med förslag på ny ersättare. 

 

Expedieras till: 
VänerEnergi  
Lönekontoret 
Den valde ledamoten och ersättaren 
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Kf § 98 (forts). 

 

Val av styrelse till Bosnet AB (KS 2020/363) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Yvonne Gogolin (M) och Rolf Åkesson, vd 
VänerEnergi AB, till styrelsen för Bosnet AB. 

Bakgrund 
VänerEnergi AB blir i höst ny delägare i Bosnet AB med ägarandel 20 procent 
(riktad nyemission). Kommunfullmäktige har att utse ledamöter. Principen bland 
övriga fyra delägare är att ordförande och VD från varje delägare sitter i styrelsen. 
Förslaget är därför att kommunfullmäktige ska utse Yvonne Gogolin (M) och  
Rolf Åkesson (vd VänerEnergi AB). 

 

Expedieras till: 
VänerEnergi (vd Rolf Åkesson) 
Lönekontoret 
Den valde ledamoten 
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Kf § 98 (forts). 

 

Val av ägarombud till Bosnet AB (KS 2020/363) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Yvonne Gogolin (M) till ägarombud för Bosnet AB. 

Bakgrund 
VänerEnergi AB blir i höst ny delägare i Bosnet AB med ägarandel 20 procent 
(riktad nyemission). Kommunfullmäktige har att utse ägarombud.  

 

Expedieras till: 
VänerEnergi (vd Rolf Åkesson) 
Lönekontoret 
Den valde ledamoten 
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Kf § 98 (forts). 

 

Entledigande och val av ledamot i kommunfullmäktige  
(KS 2020/348) 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Carl-Gunnar Sand (SD) från 

uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige att gälla från och med den 
1 november 2020. 

2. Begäran om röstsammanräkning hos Länsstyrelsen ska göras för att få 
utsett ny ledamot efter Sand (SD). 

Bakgrund 
Carl-Gunnar Sand (SD) har begärt att bli entledigad från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Lönekontoret 
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Kf § 98 (forts). 

 

Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsen  
(KS 2020/348) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Carl Gunnar Sand (SD) från 
uppdraget att vara ledamot i kommunstyrelsen, att gälla från och med den  
1 november 2020. 

Bakgrund 
Carl-Gunnar Sand (SD) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara 
ledamot i kommunstyrelsen. 

Valberedningen har att återkomma med förslag på ersättare efter Sand (SD). 

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
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Kf § 98 (forts). 

 

Entledigande och val av ledamot i utbildningsnämnden  
(KS 2020/359) 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Helena Hallerhed (C) från 

uppdraget att vara ledamot i utbildningsnämnden, att gälla från och med 
den 1 november 2020. 

2. På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Gunilla Nilsson (C) 
till ledamot i utbildningsnämnden efter Hallerhed (C). 

Bakgrund 
Helena Hallerhed (C) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara 
ledamot i utbildningsnämnden. 

 

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden (nämndsekr.) 
Lönekontoret 
Den valde ledamoten 
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Kommunfullmäktige 
 
Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 92 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Johan Abrahamsson (M)        X    

Anette Karlsson (M) X    

Henrik Karlsson (M)    X 

Erik Ekblom (M)                 X 

Jonny Odhner (M)    X 

Sten Bergheden (M)          X    

Liselotte Andersson (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)              
 

 X 

Jan Hallström (L)       X 
 

  

Morgan Forsberg (KD)  
 

 X 

Sven-Inge Eriksson (KD) X 
 

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

Sida 57 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunfullmäktige 
 
Protokollsbilaga 1 – Omröstning § 92 (forts). 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Ida Ekeroth Clausson (S)        X   

Janne Jansson (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)   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 (-) X    

Henrik Claesson (MAP)  X  
 

Riitaa Holmblad (SD) X   
 

Per-Olof Henningsson (SD)  
Per Johansson (SD) X    

Carl-Gunnar Sand (SD)       X 

Joar Strid (SD)     X 

Jan Wahn (C) X    

Summa 17 11  21 
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