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Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 18:00-21:15 
Sammanträdet ajournerades kl. 19:25-19:35  

Beslutande Se nästa sida 

  

Utses att justera Jan Hallström och Leif Udéhn 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 58-74 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande   
 Jan Wahn  

Justerande  
 Jan Hallström Leif Udéhn 
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Beslutande 
 
 

 
Beslutande på 
distans 

Jan Wahn (C) ordförande 
Catarina Åkerblad (S) 2:e vice ordförande 
 
Erik Ekblom (M) 1:e vice ordförande 
Johan Abrahamsson (M) ledamot, ej § 67 pga jäv 
Anette Karlsson (M) ledamot, ej § 68 pga jäv 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Johnny Odhner (M) ledamot 
Sten Bergheden (M) ledamot 
Liselotte Andersson (M) ledamot 
Göte Andersson (M) ledamot 
Anders Bredelius (M) ledamot 
Ola Jonegård (M) ledamot 
Yvonne Gogolin (M) ledamot 
Richard Thorell (M) ledamot, ej §§ 66, 69 pga jäv 
Cathrine Kronberg (M) ledamot 
Anita Ahl (M) ledamot 
Urban Claesson (M) ledamot 
John-Gunnar Nilsson (M) ledamo 
Margareta Berggren (M) tjänstgörande ersättare 
Elin Abrahamsson (M) ledamot 
Anders Karlsson (C) ledamot 
Agneta Larsson (C) tjänstgörande ersättare 
Leif Andersson (C) ledamot 
Göran Hellström (L) tjänstgörande ersättare 
Jan Hallström (L) ledamot 
Morgan Forsberg (KD) ledamot 
Sven-Inge Eriksson ledamot, ej § 66 pga jäv 
Ida Ekeroth Clausson (S) ledamot, ej §§ 67-68 pga jäv 
Janne Jansson (S) ledamot, ej §§ 66, 69 pga jäv 
Linnea Wall (S) ledamot 
Sebastian Ekeroth Clausson (S) ledamot, ej § 68 pga jäv 
Anita Olausson (S) ledamot 
Leif Udéhn (S) ledamot 
Nils Farken (S) ledamot 
Ola Bertilsson (S) ledamot 
Sture Pettersson (S) ledamot 
Lillemor Ågren (S) ledamot 
Björn Nilsson (S) ledamot 
Marianne Johansson (S) tjänstgörande ersättare 
Chris Nygren (V) tjänstgörande ersättare 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot, ej § 69 pga jäv 
Britta Wänström (V) ledamot 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
Henrik Andersson (-) ledamot 
Henrik Claesson (MAP) ledamot 
Riitta Holmblad (SD) ledamot 
Beatrice Barck (SD) ledamot, ej § 66 pga jäv 
Per Johansson (SD) ledamot 
Joar Strid (SD) ledamot, tjänstgör från § 61 (kl. 19:08) 
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 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-05-31 

Anslagsdatum 2021-06-09 Anslaget tas ner 2021-07-01 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunfullmäktiges sammanträde på distans (KS 2020/132) 

 

Under rådande omständigheter och för att följa Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av  
covid-19 har kommunfullmäktiges ordförande Jan Wahn (C) beslutat att 
genomföra fullmäktiges sammanträde med deltagande på distans. 
Kommunfullmäktiges presidium och sekreterare finns fysiskt på plats i 
sammanträdesrum i stadshuset, övriga deltar på distans.  

Vid behov kan ytterligare sammanträden behöva genomföras på distans. 
Ordförande kommer om så är fallet, att ta beslut inför varje enskilt 
sammanträde. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 58 Dnr 2021/00008  

Anmälningsärenden 
  

Anmälan om nyvald i kommunfullmäktige (KS 2021/179) 

Länsstyrelsen meddelar i ett beslut daterat 2021-05-11 att Magnus Runersjö (M) 
utsetts till ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Bo Larsson (M) från 
och med den 26 april 2021 till den 14 oktober 2022. 
 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
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Kf § 58 (forts.) 
 

Anmälan av kommunstyrelsens beslutade medborgarförslag 

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen beslutat om följande 
medborgarförslag: 

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

• Medborgarförslag om att göra en trailerparkering väster om 
båtgården (KS 2020/293) 
Förslaget ansågs besvarat i och med den pågående processen med ny 
detaljplan över området. 

 

Beslutet anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
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Kf § 58 (forts.) 
 

Anmälan av tekniska nämndens beslutade 
medborgarförslag 

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

• Medborgarförslag om att sätta upp skyltar med artnamn på träd i 
parker och leder (KS 2020/358) 

Förslaget ansågs besvarat med hänvisning till att Dacapo avser arbeta 
med digitala verktyg där det blandat ska kommuniceras om skyddsvärda 
träd. 

 

Beslutet anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
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Kf § 58 (forts.) 
 

Anmälan av tekniska nämndens beslut (KS 2019/143) 

Tekniska nämnden beslutar med anledning av motion från Janne Jansson (S) att 
en offentlig cykelpump ska monteras vid cykelparkeringen vid Esplanaden.  
En cykelpump ska monteras vid Södra vägen senast under 2022.  
Tekniska nämnden beslutar att avvakta med att uppföra cykelpumpar i 
kransorterna då behovet bedöms vara under en kortare period om året för 
cykelturismen utmed Göta kanal. 

 

Beslutet anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 59 Dnr 2021/00010  

Anmälan av nya medborgarförslag 
  

Medborgarförslag om att skapa förutsättningar i 
grundskolan för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (KS 2021/231) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till utbildningsnämnden för 
beredning och beslut. Utbildningsnämnden ska som ett led i beredningen 
samråda med socialnämndens verksamhet.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen på olika sätt ska 
arbeta för så goda förutsättningar som möjligt för eleverna i grundskolan med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom stöd, anpassningar och höjd 
kunskap.  

 

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden (nämndsekr.) 
Utbildningschef Maria Appelgren 
 
För kännedom till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Socialchef Karin Utbo 
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Kf § 59 (forts.) 
 

Medborgarförslag om att bygga om trappstegen vid 
bryggan vid Snapen (KS 2021/240) 

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 om de 
plåtbelagda trappstegen på bryggan vid Snapen så att trappstegen blir mjukare 
att gå på för att det ska bli lättare att gå ner för trappan.  

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Johan Myhrman 
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Kf § 59 (forts.) 
 

Medborgarförslag om tillgänglighetsanpassning vid 
kommunens sjöar (KS 2021/241) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska 
tillgänglighetsanpassa vid kommunens sjöar och å så att de med 
funktionsnedsättning lättare ska kunna fiska. 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Johan Myhrman 
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Kf § 59 (forts.) 
 

Medborgarförslag om att anlägga en lekplats i området 
Sjölyckan (KS 2021/244) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska anlägga en 
lekplats i området Sjölyckan då många av de familjer som bosatt sig i området 
är barnfamiljer.  

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Johan Myhrman 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 60 Dnr 2021/00009  

Anmälan av nya motioner  
   

Motion om mer lokalproducerad mat i kommunens 
verksamheter (KS 2021/258) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen ska 
köpa in djur som föds upp hos lokala lantbrukare och direktupphandla tjänsten 
om bete och skötsel. Detta med målet att kunna servera högkvalitativt och 
lokalproducerat kött i de offentliga köken och samtidigt främja lokala 
jordbrukare. 

  

Expedieras till: 
Kommunjurist Magnus Nilsson 
Kostchef Majlis Häljeskog (för kännedom) 
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Kf § 59 (forts.) 
 

Motion om budget i balans (KS 2021/272) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) föreslår i en motion till fullmäktige att 
fullmäktiges beslut från den 30 september 2019 tas upp till prövning. Detta för 
klargörande om beslutet om åtgärder för allmän återhållsamhet i syfte att 
minska kommunens kostnader och därmed bidra till en budget i balans, 
fortfarande gäller. Vidare föreslår Engström Rosengren (V) att om beslutet 
fortfarande gäller ska en prövning göras av om åtgärderna bör fortsatt finnas 
kvar. 

 
Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Tf. kommundirektör Thomas Johansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 61 Dnr 2021/00011  

Frågor och interpellationer  
  

Interpellation om arbetet mot invasiva arter  
(KS 2021/242 och KS 2021/243) 

Mats Karlsson (MP) har lämnat två interpellationer inom samma ämne. 

Ordförande Jan Wahn (C) noterar att en interpellation om arbetet mot invasiva 
arter ställts till kommunstyrelsens ordförande och till tekniska nämndens 
ordförande och ställer frågan till fullmäktige om interpellationerna kan ställas 
till dem båda inom ramen för en och samma interpellationsdebatt vilket 
godkänns av fullmäktige.  

Med fullmäktiges medgivande ställer därmed Mats Karlsson (MP) en 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande samt till tekniska nämndens 
ordförande om arbetet mot invasiva arter. 

 

Ordförande i kommunstyrelsen, Johan Abrahamsson (M), svarar först på 
interpellationen, därefter svarar tekniska nämndens ordförande, Sven-Inge 
Eriksson på interpellationen.  

 

I interpellationsdebatten deltar även Britta Wänström (V) och Urban Claesson (M). 
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Kf § 61 (forts.) 
 

Interpellation om våld i nära relationer (KS 2021/262) 

Med fullmäktiges medgivande ställer Marie Engström Rosengren (V) en 
interpellation till socialnämndens ordförande om våld i nära relationer och 
kvinnohuset Tranan. 

 

Ordförande i socialnämnden, Richard Thorell (M), svarar på interpellationen.  

 

I interpellationsdebatten deltar även Johan Abrahamsson (M). 
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Kf § 61 (forts.) 
 

Interpellation om elfordon (KS 2021/263) 

Med fullmäktiges medgivande ställer Britta Wänström (V) en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande om kommunens tre elfordon inköpta under år 
2016. 

 

Ordförande i kommunstyrelsen, Johan Abrahamsson (M), svarar på 
interpellationen. 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-31 

Sida 18 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf § 61 (forts.) 
 

Interpellation om slåtterängar (KS 2021/268) 

Med fullmäktiges medgivande ställer Britta Wänström (V) en interpellation till 
tekniska nämndens ordförande om tekniska nämndens åtagande om att skapa 
blomrika miljöer för pollinerare. 

 

Ordförande i tekniska nämnden, Sven-Inge Eriksson (KD), svarar på 
interpellationen. 
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Kf § 61 (forts.) 
 

Interpellation om klimatanpassningsplanen (KS 2021/267) 

Med fullmäktiges medgivande ställer Britta Wänström (V) en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande om åtgärder om grönytor enligt 
klimatanpassningsplanen. 

 

Ordförande i kommunstyrelsen, Johan Abrahamsson (M), svarar på 
interpellationen. 
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Kf § 61 (forts.) 
 

Interpellation om hyggesfritt skogsbruk (KS 2021/266) 

Med fullmäktiges medgivande ställer Britta Wänström (V) en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande om kommunstyrelsens åtagande om hyggesfritt 
skogsbruk. 

 

Ordförande i kommunstyrelsen, Johan Abrahamsson (M), svarar på 
interpellationen.  

 

I interpellationsdebatten deltar även Anders Karlsson (C) och Mats Karlsson (MP). 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 62 Dnr 2019/00372  

Strategi för Agenda 2030 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta det upprättade förslaget till ”Strategi 
för Agenda 2030”.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att ”Strategin för Agenda 2030” även ska 
omfatta de kommunala bolagen Mariehus AB och VänerEnergi AB. 

3. I och med ovanstående beslut så upphör följande handlingar att gälla: 

• Folkhälsostrategi (ks § 124/19 , dnr: KS 2019/261) 

• Energi- och klimatplan (kf § 19/09, dnr: KS 2008/49. Antagen inom 
MTG år 2008)  

• Ett grönt och skönt MTG (antagen inom MTG år 2012 )  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019, § 198, att ta fram en 
handlingsplan för kommunens arbete med att nå målen i Agenda 2030. Mer 
detaljerade direktiv för handlingsplanen är beslutade av kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 5 februari 2020, § 44. Avstämning med information och 
möjlighet att ge synpunkter har skett i arbetsutskottet vid två tillfällen, dels den 
24 juni 2020, § 249, samt den 14 oktober 2020, § 340.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 juni, § 234, om ett uppdrag 
att se över antalet miljödokument och med fördel koppla det till arbetet med 
Agenda 2030. Översynen är gjord och förslag till hantering ingår i Strategi för 
Agenda 2030.  

Utifrån ”Riktlinjer för styrdokument” antagna av kommunfullmäktige den 30 
mars 2020, ändrar dokumentet namn från handlingsplan till strategi.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 februari 2021, § 36 att skicka 
förslaget till strategi för kommunens arbete med Agenda 2030 på remiss. Detta 
innebär att kommunens invånare, intresseorganisationer och myndigheter har 
fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Dokumentet har under 
remisstiden varit tillgängligt på kommunens hemsida. Förutom detta har inlägg i 
kommunens sociala medier informerat om remissen samt att annons varit 
införd i Mariestadstidningen. Mejl och brev till organisationer och myndigheter 
som särskilt bör uppmärksamma förslaget har också skickats. Remisstiden var 
fem veckor, fram till den 15 mars 2021.  
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15 yttranden har kommit in som svar på remissen. Arbetsgruppen för Agenda 
2030 har gått igenom alla yttranden, bedömt och i vissa fall gjort justeringar i 
förslaget till Strategi för Agenda 2030 med anledning av inkomna synpunkter.  

Andra styrdokument  
I samband med att Strategin för Agenda 2030 blir antagen påverkas följande 
styrdokument: 

• Folkhälsostrategi upphör och är inarbetad i Strategin för Agenda 2030. 
Övriga styrdokument kopplade till folkhälsoarbetet ska ses över vid 
behov bli omarbetade. Syftet är att inte viktiga och specifika delar för att 
bland annat stärka den psykiska hälsan ska tappas bort.  

• Energi- och klimatplanen förnyas och det sker inom MTG-samarbetet.  

• Ett grönt och skönt MTG upphör.   

• Klimatanpassningsplanen ska arbetas om.  

Delen som rör åtgärder blir planer för respektive berörd nämnd. Delen som är 
underlag, analyser och mer av kunskapskaraktär blir ett dokument till stöd och 
hjälp för verksamheterna.  

Vissa andra styrdokument kommer att behöva uppdateras så att de 
harmoniserar med målen i strategin. Detta sker löpande i samband med 
ordinarie revideringar.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Britta Wänström (V) yrkar om ändringar/tillägg i strategi för Agenda 
2030. 

 

Följande ändringar/tillägg i strategin, vilka är understrukna i nedan text, 
föreslås: 
 

Insatsområde Livsstil: (sid. 9) 

Mål: 

Kommunen ger möjlighet till god hälsa och miljövänligt beteende hos 
invånarna genom att skapa lämplig infrastruktur samt trygga miljöer och 
närhet till rekreation 
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Vi erbjuder invånarna en trygg välfärd med hög kvalitet, i livets alla 
skeenden 

Kommunen möjliggör så att alla studerande kan få de kunskaper och 
färdigheter som de behöver för att främja en hållbar utveckling och för att 
kunna ha en hållbar livsstil. Genom olika insatser erbjuder kommunen 
även övriga invånare att genom information och ökad kunskap främja en 
hållbar utveckling och nå målet om en hållbar livsstil. 

 

Insatsområde Omställning: (sid. 11) 

Mål: 

Kommunens verksamheter ska vara klimatneutrala när det gäller el, 
uppvärmning och transporter. 

Kommunen bygger och renoverar smart och resurseffektivt med cirkulära 
och giftfria material 

Kommunen ställer om sin verksamhet till att bli cirkulär 

Kommunen bidrar till teknik- och metodutveckling genom bland annat 
upphandling, medverkan i utvecklingsprojekt och lokalt anpassade 
lösningar 

Kommunen arbetar för att invånare, företag, föreningar och andra aktörer 
i kommunen ska minska sin klimatpåverkan 

 

Insatsområde Försörjning (sid. 13) 

Mål: 

Kommunen låter barn och ungdomar vara delaktiga i utvecklingen av 
samhället 

Kommunen använder sin egen mark….mångfald.        ersätts med:    
Kommunen stärker ekosystemtjänster och ökar den biologiska 
mångfalden i kommunen 

Kommunen använder upphandling för att utveckla lokala och hållbara 
produktionsmöjligheter och tjänster 

Kommunen arbetar aktivt för ökad jämlikhet och ökat jämställdhet 

Nyckeltal: 

Andel detaljplaner antagna under året där kommunen använt ett verktyg 
för att kartlägga och/eller främja ekosystemtjänster, exempelvis 
grönytefaktor eller ESTER (EkoSystemTjänstEffektRäkning), %. 

 

Britta Wänström (V) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut i 
beslutspunkt 2. 
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Vidare yrkar Wänström (V) att i beslutspunkt 3 ska det stå att 
Folkhälsostrategin inte upphöra att gälla. I övrigt i beslutspunkt 3 
tillstyrker Wänström (V) förslag till beslut. 

 

Om Agenda 2030 och de globala målen (sid. 7) 

Alla länder utgår från sina förutsättningar i arbetet med de globala målen. 
Sverige ligger i topp i världen när det gäller uppfyllande av de globala 
målen 2020. En god livsmiljö och tillgång till naturresurser samt 
fungerande ekosystem är grundläggande förutsättningar för att nå 
hållbarhet inom övriga dimensioner. Miljöområdet är därför ett viktigt 
strategiskt område i kommunernas planerings- och beslutsprocesser. 
Sveriges miljömål hanterar den miljömässiga dimensionen i Agenda 2030 
och är därmed en viktig del av arbetet med Agenda 2030.” 

 

Strukturella och organisatoriska förutsättningar (sid. 15) 

Efter texten ”Styrmodellen tydliggör den röda tråden från visionen, via 
kommunfullmäktiges mål och budget och nämndernas mål och budget till 
verksamheternas ansvar för aktiviteter och resultat. Styrmodellen 
tydliggör också återkopplingen av resultat till kommunfullmäktige utifrån 
analys och uppföljning.” läggs följande text:  

”Sveriges miljömål hanterar den miljömässiga dimensionen i Agenda 
2030. Att vi når miljömålen är därför avgörande för genomförandet av 
Agenda 2030 i Sverige. När måluppfyllelsen av kommunens Agenda 
2030-mål årligen redovisas för kommunfullmäktige, ska därför även 
kommunens måluppfyllelse av de svenska miljömålen redovisas.”  

 

Johan Abrahamsson (M) yrkar avslag till Wänströms (V) samtliga yrkanden. 

 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer först Wänströms (V) ändrings- och 
tilläggsyrkanden och Abrahamssons (M) yrkande om avslag av yrkandena 
under proposition och finner att Wänströms (V) samtliga yrkanden avslås. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 82/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 
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Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-14 

Förslag till Strategi Agenda 2030 Mariestad version 210430 samt bilaga.  

Sammanställning av genomförda ändringar i förslag till Strategi Agenda 2030 
efter inkomna synpunkter.  

Sammanställning inkomna yttranden och arbetsgruppens förslag på hantering 

 

Expedieras till: 
Tf. kommundirektör Thomas Johansson 
Samtliga sektorschefer 
Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson   
Mariehus AB 
Vänerenergi AB 
Kvalificerad handläggare, adm. enheten 
Töreboda kommun (beslutspunkt 3) 
Gullspångs kommun (beslutspunkt 3) 
Folkhälsorådet (sekr.) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 63 Dnr 2020/00406  

Policy för strategisk lokalförsörjning 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för strategisk lokalförsörjning. 

 

Det noteras att ”Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader” därmed upphör att gälla,  

ks § 121/17 (dnr. 2016/407). 

Bakgrund 

Mariestads kommuns lokaler är en viktig resurs för att kunna tillgodose 
kommuninvånarnas behov. Därför måste vi planera och strukturera 
kommunens samlade lokalbehov för att få förutsättningar till en god beredskap 
för framtidens utmaningar. Dels i ett nuläge och i ett långsiktigt perspektiv 
kopplat till Vision och översiktsplan, samt kommunfullmäktiges mål och 
budget, som en del i kommunens budgetprocess. 

Syftet med policyn är en gemensam, långsiktig och strategisk plan för 
lokalförsörjning, att tydliggöra roller och ansvar, att säkerställa att vi arbetar på 
ett likartat sätt, öka samsyn och gemensamma lösningar över 
verksamhetsgränserna samt skapa ett ägandeskap och mandat.  

Målsättningen är att skapa förutsättningar för rätt lokaler, på rätt plats, i rätt tid 
och till rätt kostnad, stödja samhällsbyggnadsprocessen, samt att genom en väl 
förankrad lokalförsörjningsplan skapa en struktur för arbetet med kommunens 
lokalförsörjning.  

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 86/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19 
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Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-28 

Förslag - Policy för strategisk lokalförsörjning med processkartläggning 

 

Expedieras till: 
Kommundirektör Thomas Johansson 
Ekonomichef Christina Olsson 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Verksamhetsutvecklare Emma Wiik 
Controller Sofia Glimmervik 
Samtliga sektorchefer 
Samtliga controllers 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 64 Dnr 2020/00379  

Justering av taxa i det gemensamma reglementet för 
färdtjänst 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att justera taxan i färdtjänstreglementet 
genom att införa ett maxbelopp om 600 kronor (450 kronor ungdomstaxa) 
för färdtjänstresor.  

2. Den justerade taxan börjar gälla den 1 juli 2021.    

Reservation 
Ledamöterna för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Sebastian Ekeroth Claussons (S) yrkande.  

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har två gemensamma dokument för färdtjänst; ett 
färdtjänstreglemente och ett trafikförsörjningsprogram. Färdtjänstreglementet 
antogs av kommunerna i slutet av 2020. I Mariestads kommun antogs 
reglementet av kommunfullmäktige den 14 december 2020, § 128. Reglementet 
innehåller även ett avsnitt som avser taxor för färdtjänst.  

I tiden efter att reglementet antogs har Skaraborgs kommunalförbund hanterat 
ett tilläggsuppdrag som avser taxor för längre färdtjänstresor. Tilläggsuppdraget 
innebar att en utredning skulle göras för att presentera ett förslag/lösning för 
den grupp som drabbas av fördyringar för längre färdtjänstresor och som inte 
kan åka kollektivt som en del av den lägre resan.  

Tilläggsuppdraget har utretts av arbetsgruppen för gemensamt 
färdtjänstreglemente och utredningen med förslag hanterades på direktionens 
möte den 5:e februari 2021.  

Direktionen beslutade vid detta möte att förorda kommunerna i Skaraborg att 
fatta beslut om en prisjustering genom att införa ett maxbelopp om 600 kr (450 
kr ungdomstaxa) för färdtjänstresor i det gemensamma färdtjänstreglementet 
från och med 1 juli 2021. (Detta beslut är i enlighet med arbetsgruppens förslag 
nummer 1). 

Socialnämnden har hanterat förslaget till justerad taxa och föreslår 
kommunfullmäktige att justera taxan i enlighet med direktionens förslag.  
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Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att justera 
taxan i färdtjänstreglementet genom att införa ett maxbelopp om 330 kronor  
(248 kronor ungdomstaxa) för färdtjänstresor. 

 

Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Sebastian Ekeroth Clausson (S) yrkande. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Johan Abrahamssons (M) 
tillstyrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 94/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 

Protokollsutdrag sn § 53/21 

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2021-02-05, § 5/21 med 
förslag på justerad taxenivå 

Förtydligande från Skaraborgs kommunalförbund 

Gällande färdtjänstreglemente antaget av kommunfullmäktige december 2020 

 

Expedieras till: 
Socialnämnden (sekr.) 
Socialchef Karin Utbo 
Skaraborgs kommunalförbund info@skaraborg.se 
Kommunens färdtjänsthandläggare, biståndsenheten Kerstin Jonsson 
 

 

mailto:info@skaraborg.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 65 Dnr 2021/00169  

Gemensamt Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst 
Skaraborg 2021-2024 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta det gemensamma 
trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst 2021-2024.  

2. Trafikförsörjningsprogrammet börjar gälla från den 1 juli 2021.  

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har två gemensamma dokument för färdtjänst; ett 
färdtjänstreglemente och ett trafikförsörjningsprogram. Färdtjänstreglementet 
antogs av kommunernas i slutet av 2020. Det finns också ett tilläggsuppdrag 
som avser längre resor som lyftes på direktionens möte i februari 2021. I detta 
tilläggsuppdrag rekommenderas kommunerna att fatta beslut om 
prisjusteringen i reglementet, för ett gemensamt införande från och med 1 juli 
2021.  

Det finns ett lagkrav på att det måste upprättas ett trafikförsörjningsprogram 
för färdtjänst. Varje kommun ska i detta program ange omfattningen av trafik 
enligt lagen om färdtjänst och enligt lagen om riksfärdtjänst.  

Ett gemensamt trafikförsörjningsprogram för Skaraborg för åren 2021-2024 har 
tagits fram av kommunernas färdtjänsthandläggare. Dokumentet har beretts i 
arbetsgruppen för färdtjänst. Funktionshinderföreningarna i Skaraborg har fått 
information om programmets framtagande och även getts möjlighet att komma 
med inspel. 

Trafikförsörjningsprogrammet har hanterats i direktionen för Skaraborgs 
kommunalförbund som beslutade att rekommendera samtliga kommuner i 
Skaraborg att anta det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för 
färdtjänst. 

Socialnämnden har hanterat ärendet vid sitt sammanträde i april 2021 och 
föreslår kommunfullmäktige att anta det gemensamma 
trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst 2021-2024.  

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 § 95/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-16 

Protokollsutdrag sn § 52/21 

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund, § 31/21 

Gemensamt trafikförsörjningsprogram Skaraborg 2021-2024 för färdtjänst 

 

Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Socialchef Karin Utbo 
Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se 
Kommunens färdtjänsthandläggare biståndsenheten Kerstin Jonsson 
 

 

mailto:info@skaraborg.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 66 Dnr 2021/00165  

Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i 
Avfallshantering Östra Skaraborg 2020 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2020 och beslutar att bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen för 
Avfallshantering Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2020.     

Jäv 
Richard Thorell (M), Janne Jansson (S) och Sven-Inge Eriksson (KD) anmäler 
jäv och deltar inte i beredning och beslut av ärendet.  

Bakgrund 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunalförbund som ansvarar 
för den kommunala renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna 
Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och 
Töreboda. 

Direktionen för AÖS har upprättat årsredovisning för år 2020. Direktionen 
godkände årsredovisningen vid sitt sammanträde den 22 mars 2021. Resultatet 
för år 2020 visar ett underskott om 5.0 mnkr, att jämföras med budgeterat 
resultat på ett underskott om 10.6 mnkr. Den främsta anledningen till resultatet 
är att intäkterna överstiger budget med ca 5 mnkr. Det beror bland annat på fler 
tömningar av enskilda avlopp och ökad försäljning av material på 
återvinningscentralerna.  

Förbundet har en stark finansiell ställning och av det skälet kommer det 
negativa resultatet inte att återställas enligt kap. 11 § 13 kommunallagen. 
Direktionen har för avsikt att använda del av det egna kapitalet till att finansiera 
insamlingen av matavfall. 

Direktionen i AÖS ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt det föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.  

Revisorerna har granskat redovisning och förvaltning för år 2020 i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed. Revisorerna bedömer utifrån detta att  
årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
Kommunalförbundet lever dock inte upp till kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans för år 2020.  
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Direktionen har sedan år 2012 årligen beslutat att inte återställa det negativa 
resultatet och åberopat synnerliga skäl för detta, samt i antagen budget 
budgeterat för ett negativt resultat. I antagen budget åberopas synnerliga skäl 
med hänsyn till förbundets goda finansiella ställning och avsikten att minska det 
egna kapitalet.  

Revisorerna bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god 
ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Vidare bedömer 
revisorerna, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. 
Bedömningen grundas på att endast tre av sex mål är uppfyllda.  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. I övrig 
bedömer revisorerna att verksamheten har skötts på ett, i stora delar, 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den 
interna kontrollen är tillräcklig.  

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 § 96/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-01 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-29 

Årsredovisning 2020 för Avfallshantering Östra Skaraborg 

Protokollsutdrag från direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg  

2021-03-22 § 4 

Revisionsberättelse för år 2020 upprättad av revisorerna i kommunalförbundet 
AÖS  

Granskningsrapport för år 2020 för kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborg 

 

Expedieras till: 
Avfallshantering Östra Skaraborg info@avfallskaraborg.se 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef Christina Olsson 

mailto:info@avfallskaraborg.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 67 Dnr 2021/00168  

Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för 
Skaraborgs kommunalförbund 2020 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2020 för Skaraborgs 
kommunalförbund och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i direktionen för Skaraborgs kommunalförbund för 
verksamhetsåret 2020.  

Jäv 
Johan Abrahamsson (M) och Ida Ekeroth Clausson (S) anmäler jäv och deltar 
inte i beredning och beslut av ärendet.  

Bakgrund 

Från och med hösten 2019 gick Skaraborgs kommunalförbund från att vara ett 
kommunalförbund med fullmäktige, till att vara ett kommunalförbund med 
direktion. Direktionen består av kommunalråden från Skaraborgs femton 
kommuner samt ersättare, det vill säga kommunernas oppositionsråd. Tidigare 
var det förbundets fullmäktige som slutligen godkände årsredovisningen, men 
med den nya organisationen tar direktionen det beslutet och överlämnar den 
sedan till medlemskommunerna.  

Skaraborgs kommunalförbund godkände årsredovisningen för år 2020 vid sitt 
direktionsmöte den 12 mars 2021 och beslutade att överlämna den till 
revisorerna för granskning, och därefter till medlemskommunernas fullmäktige.  

Årsredovisningen innehåller förvaltnings- och verksamhetsberättelse, 
redovisning av räkenskaperna för året i en resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalys samt noter till. Verksamheten har under året varit omfattande 
och förbundet bedriver och är delaktig i flera projekt och 
verksamhetsutvecklingsuppdrag åt medlemskommunerna. Den ekonomiska 
verksamheten uppvisar ett positivt resultat om 620 (482) tkr. Det budgeterade 
resultatet var 28 tkr. Överskottet kan härledas till vakanser, sjukskrivningar, 
lägre pensionskostnader och lägre kostnader för konsultarvoden. Även 
omställningen av arbetssätt med anledning av pandemin har bidragit till ett 
överskott i verksamheten.  

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet 
under år 2020. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
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inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 
och ansvarsprövning.  

 

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Skaraborgs 
kommunalförbund: 

- i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

- att direktionens interna kontroll varit tillräcklig. 

- att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål och uppdrag som 
gäller för förbundet. 

Med utgångspunkt i ovanstående tillstyrker revisorerna att direktionen och 
enskilda ledamöter i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
och att årsredovisningen för år 2020 godkänns.  

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 § 97/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-01 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-30 

Årsredovisning 2020 för Skaraborgs kommunalförbund  

Granskningsrapport från PwC – Årsredovisning 2020 för Skaraborgs 
kommunalförbund  

Revisorernas revisionsberättelse för år 2020 daterad 

Protokoll från direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 2021-03-12, § 24 – 
Årsredovisning 

 

Expedieras till: 
Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef Christina Olsson 

mailto:info@skaraborg.se


 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-31 

Sida 36 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 68 Dnr 2021/00176  

Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2020 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 och beslutar att bevilja 
ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet 
Norra Skaraborg för verksamhetsåret 2020.    

Jäv 
Anette Karlsson (M), Ida Ekeroth Clausson (S) och Sebastian Ekeroth 
Clausson (S) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut av 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. 

Styrelsen för Samordningsförbundet behandlade årsredovisningen vid sitt 
sammanträde den 9 februari 2021 och ansåg där att årsredovisningen ger en 
rättvis och beskrivande bild av verksamheten under år 2020. 

Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat 
årsredovisning, räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för 
verksamhetsåret 2020. 

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. 
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Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda och de 
har tillstyrkt att resultaträkning och balansräkning för förbundet fastställs. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 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 § 98/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-06 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-06 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2020. 

Revisionsberättelse för år 2020 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg. 

Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2020 inom 
Samordningsförbundet i Norra Skaraborg, upprättad av PwC i mars 2021. 

Protokollsutdrag styrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2021-
02-09, § 5 

 

Expedieras till: 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg, annica.gustavsson@gullspang.se 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kommunrevisionen 

 

mailto:annica.gustavsson@gullspang.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 69 Dnr 2021/00188  

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst 
2020 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beslutar att bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen för 
Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2020.       

Jäv 
Richard Thorell (M), Janne Jansson (S) och Marie Engström Rosengren (V) 
anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut av 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 2020.  

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de lagar för föreskrifter som finns för verksamheten. 
Direktionen ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 
verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt 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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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 § 99/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2020 

Protokollsutdrag från direktionen, § 431 - Årsredovisning 2020. 

Internkontrollrapport för Tolkförmedling Väst 2020 

Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2020 

Revisionsberättelse för år 2020  

Förbundsordning 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterad 2021-03-26 

 

Expedieras till: 
Tolkförmedling Väst, kontakt@tolkformedlingvast.se 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Kommunrevisionen 

 

mailto:kontakt@tolkformedlingvast.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 70 Dnr 2020/00361  

Motion om fler parkeringsplatser vid våra badplatser 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad i och med det 
arbete som pågår och planeras i tekniska nämnden.  

Reservation 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Anita Olaussons (S) yrkande. 

Bakgrund 

Ida Ekeroth Clausson och Anita Olausson för Socialdemokraterna har i en 
motion till kommunfullmäktige 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.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 28 september 2020, § 83, överlämnat 
ärendet till tekniska nämnden för beredning. 

Mariestads kommunala badplatser har olika förutsättningar när det gäller 
parkeringsmöjligheter på grund av läget och markägare.  

Våra badplatser är:  
Torsö; Hattarevik och Sandviks badplatser  

Dessa ligger inte på kommunal mark och kontakt har tagits med Skara stift som 
ser positivt på en utökning av platser. Parkering för rörelsehindrad kan 
tillskapas. Cykelställ eller cykelparkering kan uppföras vid behov.  

 

Vristulven, Svartviks badplats 

Denna ligger på Naturvårdsverkets mark och inom ett naturreservat. 
Länsstyrelsen ställer sig positiva till en utökning av fler parkeringsplatser.  

 

Sjötorps badplats  

Denna har en stor närbelägen parkering vid båtklubben med ca 50 platser. Det 
finns även fler parkeringsmöjligheter på ett avstånd av cirka 400 meter. Här kan 
tillskapas cykelparkering eller cykelställ och plats för rörelsehindrad.  
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Snapens badplats 

Denna har en stor grusparkering men där behöver översyn göras för att 
effektivisera parkeringen. Det finns även en asfalterad yta utmed vägen fram till 
Snapen. Parkeringsplatser för rörelsehindrade kan tillskapas. 
Parkeringsmöjligheter för cykel och cykelställ finns, en uppskyltad plats med 
cykelställ för cirka 45 cyklar plus cirka 20 extra. Antal parkeringsplatser för bil 
uppskattas till cirka 65-75 stycken.  

 

Ekuddens badplats 

Denna har goda parkeringsmöjligheter med delvis uppmålade platser och där 
finns även parkering för rörelsehindrad. Men det saknas tydlig skyltning. Den 
stora öppna ytan vid infarten till campingen bör målas upp och tydliggöras för 
att skapa effektivare parkering. Översyn behöver göras när det gäller 
cykelparkering och cykelställ saknas. Antal parkeringsplatser uppskattas till cirka 
100 stycken.  

 

Sandvikens badplats 

Den har cirka 46 stycken tydligt markerade parkeringsplatser i direkt anslutning 
till badet samt cirka 16 platser till vid golfklubben. Det saknas platser för 
rörelsehindrade, men kan enkelt iordningställas med tydlig skyltning. Hänsyn 
måste tas till att området är klassat som naturreservat. Cykelställ finns inte men 
en uppskyltad plats för cykelparkering.  

Beredning av ärendet 
Tekniska nämnden har hanterat ärendet den 23 mars 2021, § 53, och anför 
följande: Verksamhet teknik har inte fått till sig några synpunkter om att det 
varit svårt att hitta en parkering vid våra badplatser. Vi har heller inte fått till oss 
synpunkter om att bilar parkerat så att de hindrat framkomligheten för 
räddningstjänsten.  

Parkeringsmöjligheterna ses som goda på de flesta av våra badplatser för en 
normal belastning ett normalt år. Däremot kan vi tydliggöra och effektivisera 
parkeringsytorna på ett bättre sätt.  

Tekniska nämnden har inte avsatt investeringsmedel för utökning av 
parkeringsplatser vid badplatser inom 2021 års investeringsram. Om 
tillskapande av fler parkeringsplatser ska genomföras bör en plan- och 
prioriteringsordning tas fram både för genomförande och finansiering.  

Uppskyltning av parkering för rörelsehindrade samt kompletteringar av enklare 
cykelställ planeras att genomföras under året inom gatuavdelningens budget.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.     
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Behandling på sammanträdet 

Anita Olausson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 102/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-02 

Protokollsutdrag tn § 53/21 

Protokollsutdrag kf § 83/20 

Motion 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Trafikingenjör Marie Andersson) 
Tf. gatuchef Emma Wiik 
Park- och hamningenjör Björn Isvi  
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 71 Dnr 2020/00405  

Motion om handlingsplan för att lindra effekterna av 
ekonomisk utsatthet  
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att det 
redan finns ett upparbetat skyddsnät med tillräcklig omfattning för barn och 
unga som lever i ekonomisk utsatthet.    

Reservation 
Ledamöterna för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Marie Engström Rosengrens (V) yrkande.  

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att kommunen ska ta 
fram en handlingsplan för att underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta 
familjer. Syftet med motionen är att lyfta barnperspektivet och synliggöra 
barnens situation som pandemin har försatt barnen i.  

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till socialnämnden för 
beredning. Socialnämnden hanterade motionen vid sitt sammanträde den 26 
oktober 2020, § 103, och föreslår att fullmäktige ska avslå motionen med 
hänvisning till att det redan finns ett upparbetat skyddsnät med tillräcklig 
omfattning för barn och unga som lever i  ekonomisk utsatthet. Socialnämnden 
har i beredningsarbetet samrått med berörda verksamheter (utbildning, kultur- 
och fritid). 

Idag arbetar individ och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten med 
barns utsatthet i sitt dagliga arbete. Socialtjänsten möter barnfattigdom i flera av 
de ärenden som inkommer. Anmälningar kan komma från privatpersoner, 
polis, skola, förskola/fritids, vuxenenheten (socialtjänst) eller andra 
myndigheter. Socialtjänsten arbetar bland annat med akut bistånd i form av 
boende vid vräkningar där det finns barn i familjen, insatser för att stötta 
föräldrar i föräldraskap och sin livssituation, samarbete med andra viktiga 
aktörer i gemensamma ärenden, till exempel budget- och skuldrådgivare 
och/eller försörjningsstöd.  

Det finns ett samarbete med skola för att ”finna” barn som lever i utsatthet och 
ett samarbete med Öppna förskolan där flera familjer kan identifieras. Vid 
bedömning av rätt till bistånd tas extra hänsyn till barnperspektivet. Extra 
hänsyn tas till barn i hushållet vid bedömning av el- och hyresskulder.  
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Utöver det tas extra hänsyn till barn i hushållet vid kompletterande ansökningar 
för exempelvis kläder, möbler och cyklar.  

 

Kommunens fritidsgårdsverksamhet är öppen och inkluderande för alla. 
Verksamheten utgår från demokratiska och solidariska principer samt 
stimulerar deltagande på lika villkor oavsett biologiskt eller socialt kön, sexuell 
läggning, social status, etnicitet eller ålder. Kultur och fritidschefen har i 
uppdrag att inrätta en Fritidsbank i Elvärkets lokaler. Syftet med fritidsbank är 
att få Mariestadsborna att röra på sig mer. Vem som helst kan låna utrustning 
på en fritidsbank, såväl invånare som besökare. I skolan arbeta barn- och 
elevhälsan för att identifiera och stödja barn och unga som lever i alla former av 
utsatthet, även ekonomisk, för att på olika sätt kunna kompensera och hitta 
lösningar för allas möjligheter till deltagande.  

Barnkonventionen är nu lag och vid allt beslutfattande ska barnperspektivet 
beaktas, så även avseende beslut om avgifter för att nyttja de anläggningar som 
kommunen har för olika typer av fritidsaktiviteter.  

Sammanfattningsvis finns det ett skyddsnät för barn och unga i ekonomisk 
utsatthet som anses tillräckligt, varför någon särskild handlingsplan för barn i 
ekonomisk utsatthet inte bedöms bidra med något som inte redan finns i 
Mariestads kommun.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Richard Thorell (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) tillstyrker Marie Engström Rosengrens (V) 
yrkande. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 103/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-16 
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Protokollsutdrag sn § 42/21 

Protokollsutdrag kf § 103/20 

Motionen 

 

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

Kf § 72 Dnr 2021/00082  

Motion om digitalt närvaro- och voteringssystem 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen på grund av kostnaderna.  

Bakgrund 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads 
kommun ska utreda möjligheterna att köpa in ett digitalt närvaro- och 
voteringssystem. Syftet med att införa ett digitalt system för detta är att förkorta 
tidsåtgången för upprop och omröstningar.  

Kommunfullmäktige den 22 februari 2021, § 17, har överlämnat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Det finns flera olika system på marknaden som erbjuder lösningar i enlighet 
med vad motionären föreslår. Administrativa enheten har varit i kontakt med 
en handfull kommuner och leverantörer för att undersöka vilka alternativ som 
finns, hur kommunerna har valt att använda systemen och vilka kostnader det 
medför. 

Ofta köps ett helt mötessystem in där hela mötet administreras med såväl 
ärendelista, talarordning, upprop och omröstning. Dessa system är ofta en del 
av en lösning som också används för att webbsända fullmäktiges 
sammanträden.  

De kommuner som administrativa enheten har varit i kontakt med har valt olika 
lösningar och använder dessa på olika sätt. Några kommuner hade digitala 
mötessystem redan innan de politiska sammanträdena övergick till att 
genomföras på distans och de var därmed vana vid att använda funktioner som 
digital närvaroregistrering och digital omröstning sedan tidigare. Andra 
kommuner har resonerat tvärtom, och valt att inte använda sig av 
voteringssystem när de politiska sammanträdena genomförs digitalt. Detta med 
hänvisning till att undvika att lägga på de förtroendevalda ytterligare moment 
utöver att koppla upp sig mot sammanträdet och delta på distans, då bara dessa 
moment i sig innebär nya rutiner och arbetssätt.   

Kostnader för digitala mötessystem och digitala lösningar för deltagande och 
omröstning varierar beroende på vilken leverantör som väljs och vilka 
funktioner som behövs, men för lösningar för distansdeltagande (det vill säga 
närvaro-hantering) och omröstning uppgår kostnaden till cirka 10 000 kronor 
per möte.  
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Att köpa in system för närvaro och omröstning är fullt möjligt. Utöver de 
kostnader som själva systemen kostar i inköp, ska också läggas kostnader för 
administration, hantering och support (främst i resurser i form av tid).  

Separata närvaro- och voteringssystem kräver ofta tillgång till ytterligare en 
enhet med särskild inloggning och identifikation för att säkerställa så att det är 
rätt person som deltar. Detta innebär extra moment för de förtroendevalda att 
hantera vid sidan av att koppla upp sig mot det digitala mötet och logga in för 
att läsa sammanträdeshandlingarna.  

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 ksau § 104/21 

Tf. kommundirektörs tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 

Protokollsutdrag kf § 17/21 

Motion om digitalt närvaro- och voteringssystem 

 

Expedieras till: 
Administrativ chef 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 73 Dnr 2021/00132  

Partistöd  till Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet 2021 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Liberalernas ansökan om 
partistöd för år 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Moderaternas ansökan om 
partistöd för år 2021 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Miljöpartiets ansökan om 
partistöd för år 2021. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Vänsterpartiets ansökan om 
partistöd för år 2021.  

Bakgrund 

Liberalerna och Moderaterna har den 8 respektive 9 april 2021 inkommit med 
begäran om partistöd för innevarande år. Ansökningarna omfattar även 
redovisning av hur partistödet använts föregående år samt granskningsintyg.  

Vänsterpartiet har den 24 mars 2021 kommit med begäran om partistöd för 
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts 
föregående år samt granskningsintyg.  

Miljöpartiet har den 26 mars 2021 kommit med begäran om partistöd för 
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts 
föregående år samt granskningsintyg.  

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 
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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.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 105/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 

Begäran om partistöd från Liberalerna 2021-04-08   

Begäran om partistöd från Moderaterna 2021-04-09 

Begäran om partistöd från Miljöpartiet 2021-03-26  

Kompletterande underlag från Miljöpartiet 2021-04-16  

Begäran om partistöd från Vänsterpartiet 2021-03-24 

 

Expedieras till: 
Liberalerna, gruppledare 
Moderaterna, gruppledare 
Vänsterpartiet, gruppledare 
Miljöpartiet, gruppledare 
Administrativa enheten (för vidare hantering hos ekonomiavdelningen) 
 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-31 

Sida 50 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 74 Dnr 2021/00013  

Valärenden  
  

Val av ersättare i socialnämnden (SD) KS 2020/486)  
Kommunfullmäktiges beslut 
På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Gudrun Sjöberg (SD) 
till ersättare i socialnämnden efter Silvander (SD). 

Bakgrund 
Emily Silvander (SD) har tidigare begärt att entledigas från uppdraget att vara 
ersättare i socialnämnden. Valberedningen har nu återkommit med förslag på 
ny ersättare efter Silvander (SD). 

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
Berörd nämndsekr. 
Den valda ersättaren 
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Kf § 74 (forts.) 
 

 
Val av personlig ersättare till den MTG-gemensamma 
avtalsnämnden (C) (KS 2021/122) 

Kommunfullmäktiges beslut 
På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Torbjörn Forsell (C) till 
personlig ersättare för Anders Karlsson (C) 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i beslut den 26 april 2021, § 27, utsett personliga 
ersättare för Johan Abrahamsson (M) och Ida Ekeroth Clausson (S) till den 
MTG-gemensamma avtalsnämnden. Valberedningen har nu återkommit med 
förslag till personlig ersättare för Anders Karlsson (C).  

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
Den valda ersättaren 
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Kf § 74 (forts.) 
 

 
Val av ledamot i tekniska nämnden (C) (KS 2021/122) 

Kommunfullmäktiges beslut 
På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Torbjörn Forsell (C) till 
ledamot i tekniska nämnden. 

Bakgrund 
Torbjörn Forsell (C) har tidigare begärt att entledigas från uppdraget som 
ledamot i tekniska nämnden. Då tidigare anledning till Forsells (C) begäran om 
entledigande nu funnit sin lösning har Torbjörn Forsell (C) åter meddelat sig 
tillgänglig för politiska uppdrag i Mariestads kommun.  

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Den valda ledamoten 
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Kf § 74 (forts.) 
 

 
Val av ersättare i kommunstyrelsen (C) (KS 2021/122) 

Kommunfullmäktiges beslut 
På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Torbjörn Forsell (C) till 
ersättare i kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Torbjörn Forsell (C) har tidigare begärt att entledigas från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen. Då tidigare anledning till Forsells (C) begäran om 
entledigande nu funnit sin lösning har Torbjörn Forsell (C) åter meddelat sig 
tillgänglig för politiska uppdrag i Mariestads kommun.  

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
Kommunsekreteraren 
Den valda ersättaren 
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Kf § 74 (forts.) 
 

 

Entledigande av ersättare i styrelsen för VänerEnergi AB (M) 
(KS 2021/209) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Tomas Kling (M) från uppdraget att vara 
ersättare i styrelsen för VänerEnergi AB. 

2. Det noteras att valberedning har att återkomma med förslag på ny ersättare 
efter Kling (M). 

Bakgrund 

Tomas Kling (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i 
styrelsen för VänerEnergi AB.  
 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
VänerEnergi AB 
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Kf § 74 (forts.) 
 

 
Entledigande och val av ersättare i tekniska nämnden (C) 
(KS 2021/257) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Sven-Erik Månsson (C) från uppdraget som 

ersättare i tekniska nämnden. 

2. På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Emil Gullbrantz (C) 
till ersättare i tekniska nämnden. 

Bakgrund 
Sven-Erik Månsson (C) har begärt att bli entledigad från uppdraget som 
ersättare i tekniska nämnden.  

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
Den valda ersättaren 
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