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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Kyrkogatan 2 i Mariestad kl 18:00-21:30 
Sammanträdet ajournerades kl. 20:00-20:15 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande Stefan Rånes, vd Mariehus AB § 17 
Rolf Åkesson, vd VänerEnergi AB § 18 
Christina Olsson, ekonomichef §§ 19-20 
Björn Andersson (M), vice ordförande kommunrevisionen § 21 

Utses att justera Richard Thorell och Sebastian Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 17-33 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande   
 Jan Wahn  

Justerande  
 Richard Thorell Sebastian Ekeroth Clausson 
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Beslutande Jan Wahn (C), ordförande 
Gun-Britt Alenljung (S), 2:e vice ordförande 
Johan Abrahamsson (M), ledamot, ej § 30 pga jäv 
Anette Karlsson (M), ledamot 
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 
Cathrine Kronberg (M), ledamot 
Anita Ahl (M), ledamot 
Urban Claesson (M), ledamot 
John-Gunnar Nilsson (M), ledamot 
Elin Abrahamsson (M), ledamot 
Margareta Berggren (M), tjänstgörande ersättare 
Katarina Brydzinski (M), tjänstgörande ersättare 
Anders Karlsson (C), ledamot 
Leif Andersson (C), ledamot 
Emil Gullbrantz (C), ledamot 
Göran Hellström (L), ledamot 
Brita Kvicklund (L), tjänstgörande ersättare 
Göran Sagen (KD), tjänstgörande ersättare 
Sven-Inge Eriksson (KD), ledamot 
Ida Ekeroth Clausson (S), ledamot ej § 30 pga jäv 
Janne Jansson (S), ledamot 
Linnea Wall (S), ledamot 
Sebastian Ekeroth Clausson (S), ledamot 
Anita Olausson (S), ledamot 
Leif Udéhn (S), ledamot 
Nils Farken (S), ledamot 
Ola Bertilsson (S) , ledamot 
Marianne Johansson (S) , ledamot 
Håkan Fernström (S), tjänstgörande ersättare 
Lillemor Ågren (S), ledamot 
Marie Molin (S), tjänstgörande ersättare 
Chris Nygren (V) , tjänstgörande ersättare 
Marie Engström Rosengren (V), ledamot 
Britta Wänström (V), ledamot 
Mats Karlsson (MP), ledamot 
Henrik Andersson (-), ledamot § 18 (från kl. 18:15) 
Henrik Claesson (MAP), ledamot 
Riitta Holmblad (SD), ledamot 
Beatrice Barck (SD), ledamot 
Ulf Andersson (-), ledamot §§ 17-20 
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 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-04-25 

Anslagsdatum 2022-05-04 Anslaget tas ner 2022-05-26 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 17 Dnr 2022/00110 

Information om Mariehus AB:s verksamhet år 2021 
  

Mariehus AB informerar – i enlighet med föreskrifter för bolaget – genom 
verkställande direktören Stefan Rånes, om bolagets verksamhet 2021. 

Informationen innefattar även dotterbolagens verksamheter. 

 

Informationen antecknas till protokollet. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 18 Dnr 2022/00111 

Information om VänerEnergi AB:s verksamhet år 2021 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

VänerEnergi AB informerar – i enlighet med föreskrifter för bolaget – genom 
verkställande direktören Rolf Åkesson, om bolagets verksamhet 2021. 

Informationen innefattar även dotterbolagens verksamheter. 

 

Informationen antecknas till protokollet. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 19 Dnr 2021/00237 

Årsredovisning för Mariestads kommun 2021 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2021 i 
Mariestads kommun. 

2. Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens underskott om 30,5 mkr 
vilket är 7,9 mkr mer än de 22,6 mkr som kommunfullmäktige maximalt 
godkände i Kf § 118/21. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 80,6 mkr till 
resultatutjämningsreserven och totalt har kommunen reserverat 126,7 mkr 
till resultatutjämningsreserven. 

Bakgrund 

Enligt kommunens Policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska ett 
årsbokslut upprättas vid tertial 3 (T3). Årsredovisningen omfattar en 
uppföljning av hur målen kommer att uppnås för mandatperioden samt den 
ekonomiska ställningen per den 31 december 2021.  

Mariestads kommun redovisar ett positivt resultat för år 2021 på 96 miljoner 
kronor (mkr) vilket är 66 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet 
motsvarar 6 procent av skatt och statsbidrag och därmed uppnås det finansiella 
resultatmålet. 

Kommunallagen gör det möjligt att i vissa fall reservera delar av ett positivt 
resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR) under eget kapital. Denna reserv 
kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under 
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. 

Som anges krävs ett resultat som överstiger en procent av skatter och generella 
statsbidrag Nivån gäller för de kommuner som, liksom Mariestad, har en positiv 
soliditet inklusive hela pensionsskulden. Med ”årets resultat” menas det lägsta 
av årets resultat och årets resultat efter balanskravsjusteringen. 
Balanskravsresultatet för 2021 är positivt och inget negativt resultat finns att 
reglera. 

Efter 2021 års resultat kan 80,6 mkr avsättas och totalt har kommunen 
reserverat 126,7 mkr till resultatutjämningsreserven. 

Investeringar på 227 mkr har gjorts varav att 40 mkr är inom taxefinansierad 
verksamhet och 82 mkr inom exploateringsverksamhet. Dessa investeringar har 
finansierats genom egna medel med 75 procent och resterande 25 procent har 
lånefinansierats. 
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Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads 
kommun år 2021. Ekonomichef Christina Olsson informerar om 
årsredovisningen på sammanträdet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

I kommunens årsredovisning redogörs det för verksamheternas utfall och 
finansiering samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. 
Kommunkoncernen inkluderar såväl den verksamhet som drivs inom nämnder 
och förvaltningar som verksamhet som bedrivs i bolagsform eller inom 
kommunalförbund. I årsredovisningens förvaltningsberättelse framgår det vad 
kommunen har gjort under året, samt en översikt över utvecklingen och viktiga 
händelser av kommunens verksamhet under året. Dessutom beskrivs också 
Mariestad kommuns förväntade utveckling, viktiga personalförhållanden och 
annat som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala 
verksamheten.  

Årsredovisningens utformning styrs av kommunallagen och redovisningslagen.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Årsredovisningen redovisar kommunkoncernens väsentliga händelser under 
året 2021. I Mariestads kommun framgår bland annat utvecklingen av Agenda 
2030 samt satsningen på vätgas. För att utveckla hållbarheten inom 
kommunkoncernen är det ekonomiska hållbarheten en viktig dimension. Ett 
starkt resultat inom kommunkoncernen är en viktig grund för att arbeta vidare 
med hållbarheten utifrån en miljömässig dimension. Årets resultat bidrar till att 
stärka det egna kapitalet vilket har medför att soliditeten förbättras och det 
långsiktiga handlingsutrymmet. 

Bedömning ur social dimension 

Årsredovisningen omfattar viktiga personalförhållanden vilket redovisas i 
förvaltningsberättelsen.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M), Marie Engström Rosengren (V) och  
Mats Karlsson (MP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Ordförande tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 45/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-25 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 

Årsredovisning 2021 för Mariestads kommun 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Finanssamordnare Lars Bergqvist 
Redovisningssamordnare Malin Bengtsson 
Kommunrevisionen 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 20 Dnr 2021/00249 

Finansuppföljning vid årsbokslut 2021 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen i samband med årsbokslut 2021. 

Bakgrund 

Finanspolicyn för kommunen och dess bolag ska ge vägledning för den finansiella 
verksamheten. Koncernens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, 
upplåning, leasing, placering och riskhantering.  

Kommunkoncernen har vid utgången av 2021 en skuldportfölj på totalt 
2 117,0 miljoner kronor (mkr) fördelat på kommunen 1 053,6 mkr (49,8 procent), 
Mariehus AB 722,6 mkr (34,1 procent) och VänerEnergi AB 341,2 mkr  
(16,1 procent). 

Under perioden har nyupplåning skett hos kommunen vilket ökat 
skuldportföljen med totalt 150,0 mkr. 

Snitträntan under året har varit exklusive derivat 0,26 procent och inklusive 
derivat 0,69 procent. 

Under året har fokus varit att införa koncernbanken och att påbörja 
samordningen kring de lån som förfaller för att minska totala antalet lån i 
koncernen och nå kapital- och räntebindningen enligt finanspolicyn. 

Finansrådet har haft nio möten under året. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En koncernekonomisk finansiell nytta med samordning genom koncernbank. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen bedömning i detta ärende. 

Bedömning ur social dimension 

Ingen bedömning i detta ärende. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 46/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 

Finanssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 

Finansrapport Mariestads kommunkoncern vid årsbokslut 2021 

 

Expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef Christina Olsson 
Finanssamordnare Lars Bergqvist 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Sida 11 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 21 Dnr 2022/00109 

Revisionsberättelse 2021 - Fråga om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda 
förtroendemän (inklusive samtliga gemensamma nämnder 
inom MTG) 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 

Det antecknas att de som är ledamöter i kommunstyrelsen och övriga nämnder 
inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet, envar så vitt gäller henne eller honom. 

Bakgrund 

De av fullmäktige utsedda revisorerna har granskat den verksamhet som 
bedrivs i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedning och genom utsedda 
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivs i kommunens bolag. 

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som finns för 
verksamheten. De ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll 
och återredovisning till kommunfullmäktige.  

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt pröva om verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag 
och mål samt de föreskrifter som finns för verksamheten.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning.  

För granskningen av de gemensamma nämnderna inom MTG; tekniska 
nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, IT-nämnden samt lönenämnden har 
revisorerna samverkat med revisorerna i Töreboda och Gullspångs kommun.  
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Revisorerna har gjort följande bedömning:  
• Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, tekniska nämnden, 

överförmyndarnämnden och miljö- och byggnadsnämnden har delvis 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt, men ur ekonomisk 
synpunkt ett tillfredsställande sätt.  

• Bedömningen görs att socialnämnden bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt, men inte på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.  

• Revisionen bedömer att den interna kontrollen för kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden, överförmyndarnämndens och miljö- och 
byggnadsnämndens varit tillräcklig. 

• Revisionen bedömer att den interna kontrollen för socialnämnden 
delvis varit tillräcklig. 

• Revisionen bedömer att tekniska nämnden har brister i sin interna 
kontroll och har för avsikt att särskilt följa nämndens arbete med intern 
kontroll under 2022. 

• Revisionen bedömer att årets resultat delvis är förenligt med 
kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet.  

• Verksamheternas utfall bedöms delvis vara förenligt med 
kommunfullmäktiges övergripande mål för verksamheten. 

• Revisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

• Revisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för 
utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den 
ekonomiska ställningen.  

 

Fråga om ansvarsfrihet, kommunrevisionens förslag 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.  

Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning för år 2021 
fastställs. Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen. 

Det noteras att revisionen uppmanar socialnämnden att vidta åtgärder för att i 
fortsättningen bedriva sin verksamhet inom den budgetram som fullmäktige 
fastställt. Socialnämnden uppmanas också att stärka sin styrning och kontroll av 
verksamheten.  

Det noteras vidare att revisionen uppmanar kommunstyrelsen att stärka sin 
uppsikt över att nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder för att bedriva sina 
verksamheter inom den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt. 
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Behandling på sammanträdet 

Kommunrevisionens vice ordförande Björn Andersson (M) föredrar 
revisionsberättelsen på sammanträdet. 

 

Ordförande tar upp frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden, socialnämnden, överförmyndarnämnden, tekniska 
nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt lönenämnden och IT-nämnden 
och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunrevisionens förslag. 

 

Fråga ställs om frågan om ansvarsfrihet även för avtalsnämnden för 2021 ska 
hanteras under dagens sammanträde, men det konstateras att för 
avtalsnämnden hanteras denna fråga först för år 2022. 

Underlag för beslut 

Revisionsberättelse för Mariestads kommun 2021, upprättad av 
kommunrevisionen i april 2022 

Revisionsrapport över årsredovisningen 2021, upprättad av PwC i april 2022 

Granskningsrapport för Mariehus AB 2021 

Granskningsrapport för Mariehus Uttern AB 2021 

Granskningsrapport för Mariehus Ärlan AB 2021 

Granskningsrapport för VänerEnergi AB 2021 

Granskningsrapport för VänerEl AB 2021 

Granskningsrapport för Katrinefors Kraftvärme AB 2021 

 

Expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Samtliga nämnder (nämndsekr.) 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Sida 14 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 22 Dnr 2022/00008 

Anmälningsärenden 
  

Anmälan om förtroendevald Ulf Andersson obunden mot 
parti (KS 2018/347) 

Fullmäktigeledamoten Ulf Andersson som innehar ett mandat i den 
direktvalda politiska församlingen har i en skrivelse meddelat att han 
inte längre kommer att representera Sverigedemokraterna, utan vara 
obunden mot ett parti, så kallad politisk vilde. 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
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Kf § 22 (forts.) 

 

Presidiets beslut om att inte ta upp medborgarförslag för 
behandling (KS 2022/72) 

Kommunfullmäktiges presidium har i ett beslut daterat 2022-03-28 beslutat att 
inte ta upp ett medborgarförslag om att genomföra en kommunal 
folkomröstning om placeringen av den planerade skatepark-/pumptrackbanan 
till behandling. Detta då ett sådant initiativ kräver en namninsamling där minst 
10 procent av Mariestadsborna skriftligt stödjer förslaget om en 
folkomröstning.  
 
Beslutet är taget i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, § 33. 

 

Kommunfullmäktige finner beslutet anmält. 
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Kf § 22 (forts.) 

 

Anmälan av tekniska nämndens beslutade 
medborgarförslag 
 

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

• Medborgarförslag om trafikljus vid Ica Oxen. (KS 2021/377) 
Förslaget av avslagits med hänvisning till begränsad 
fordonsmagasinering (utrymmesbehov) på Stockholmsvägen vid 
eventuellt stoppljus. 
 

Beslutet anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
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Kf § 22 (forts.) 

 

Socialnämndens redovisning av beslut som ej verkställts i tid, 
kvartal 4, 2021 (KS 2021/193) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet. 

Bakgrund  

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) är kommunens nämnd inom vård- och 
omsorgsområdet skyldig att rapportera till inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS som inte har 
verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats 
har avbrutits eller inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Varje kvartal ska nämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapport ska även 
lämnas över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Socialnämnden har tidigare överlämnat statistikrapport för delar av året 2021. 
Rapport för kvartal 1 och 2 2021 överlämnades till fullmäktiges sammanträde 
den 25 oktober 2021, rapport för kvartal 3, 2021 redovisades på fullmäktige-
sammanträdet den 13 december 2021. Vid dagens sammanträde överlämnas 
socialnämndens statiskrapport för årets sista del, kvartal 4 2021. 

 

Expedieras till: 
Socialchef  
Socialnämnden (nämndsekr.) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 23 Dnr 2022/00010 

Anmälan av nya medborgarförslag 
  

Medborgarförslag om bemanningen inom tekniskas 
produktionsavdelning (KS 2022/138) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska bemanna 
tekniskas produktionsavdelning tillräckligt, så att personalen hinner städa efter 
nedskräpning i enlighet med uppdrag från gatuavdelningen, vilket beskrivs i 
avdelningens driftinstruktion.  

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.)  
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Kf § 23 (forts.) 

 

Medborgarförslag om att kartlägga ödehus i kommunen  
(KS 2022/136) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att 
kommunen ska kartlägga ödehus i kommunen där ägaren inte är folkbokförd 
och organisera en försäljning. Förslagsställaren beskriver att flera kommuner 
genomfört denna typ av inventering och konstaterar samtidigt att dessa hus på 
landsbygden är attraktiva, ofta går i arv och sällan kommer ut på 
bostadsmarknaden för försäljning. 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef (för vidare hantering av MEX) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 24 Dnr 2022/00009 

Anmälan av nya motioner 
  

Motion om akutmottagning (KS 2022/26) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inte ta upp motionen för anmälan förrän 
motionären är närvarande på sammanträdet. 

Bakgrund 

Ulf Andersson (-) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag om att 
kommunen ska utreda förutsättningarna för att öppna, alternativt hjälpa till att 
finansiera, en nattöppen akutmottagning i Mariestad. 

Behandling på sammanträdet 

Det konstateras att ledamoten som lämnat in motionen inte längre är 
närvarande på sammanträdet. 

 

Ordförande ställer frågan om fullmäktige kan besluta att motionen ändå kan 
anmälas. 

 

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunfullmäktige inte ska ta upp 
motionen för anmälan förrän motionären är närvarande på sammanträdet. 

 

Ordförande ställer Abrahamssons (M) yrkande under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att inte ta upp motionen för anmälan förrän 
motionären är närvarande på sammanträdet. 

 

Expedieras till: 
Motionären 
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Kf § 24 (forts.) 

 

Motion om utbildning för förtroendevalda om kommunalt 
miljö- och klimatarbete (KS 2022/180) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag om 
att kommunen ska erbjuda de förtroendevalda en utbildning inom miljö, klimat 
och biologisk mångfald. Utbildningen får gärna ges oftare än en gång per 
mandatperiod så att även de politiker som väljs in under mandatperioden kan 
gå den. 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef/stabschef 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 25 Dnr 2022/00011 

Frågor och interpellationer 
  

Interpellation om kommunens flyktingmottagning  
(KS 2022/105) 

Med fullmäktiges medgivande ställer Marie Engström Rosengren (V) en 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) om 
kommunens flyktingmottagning och åtgärder för att Mariestads kommun ska 
kunna ha en samordnande roll till stöd för flyktingar från Ukraina. 

 

Ordförande i kommunstyrelsen, Johan Abrahamsson (M) svarar på 
interpellationen. Ett skriftligt interpellationssvar har även överlämnats till 
fullmäktige. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 26 Dnr 2022/00049 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är 
under beredning april 2022 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen antecknas till protokollet. 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen ska de motioner och medborgarförslag som inte har 
färdigbehandlats redovisas för kommunfullmäktige två gånger årligen, i april 
och i oktober. 

Administrativa enheten har upprättat en sammanställning över dessa motioner 
och medborgarförslag. 

Totalt är 16 motioner och 13 medborgarförslag under beredning i kommunens 
olika förvaltningar. 

Sedan förra redovisningen i kommunfullmäktige den 25 oktober 2021 har  
7 motioner och 22 medborgarförslag behandlats av fullmäktige och nämnder. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande tar upp liggande förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-04 

Sammanställning över motioner och medborgarförslag som är under beredning 
– april 2022 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 27 Dnr 2022/00101 

Riktlinje för distansarbete 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att anta riktlinje för distansarbete. 

Bakgrund 

I och med att verkningarna av pandemin har börjat avta och arbetslivet till viss 
del börjat återgår till ”det vanliga”, är frågan om möjlighet till distansarbete för 
delar av kommunens verksamheter aktuell. 

Under pandemin har några yrkeskategorier, utifrån de råd och riktlinjer som 
getts av Folkhälsomyndigheten, utfört sina arbetsuppgifter på annan plats än 
den ordinarie. Detta har varit möjligt genom att arbetet anpassat till viss del 
genom exempelvis deltagande på möten via system som Skype, Teams, Zoom 
med flera. Tillgång till system och mappar har också bidragit.  

För flera av dem som utfört arbete på distans, finns en önskan om att kunna ha 
kvar denna möjlighet. Arbetsgivaren är positiv till detta, då möjligheten att 
erbjuda distansarbete inom vissa yrken är att se som en konkurrensfördel vid 
rekryteringar och stärker kommunens arbetsgivarvarumärke. Det är dock viktigt 
att distansarbetet regleras så att bland annat arbetsledning, arbetsmiljö, och 
produktivitet inte påverkas negativt.  

Arbetsgivaren har av detta skäl, i samverkan med övriga skaraborgskommuner, 
tagit fram ett underlag för att reglera och tydliggöra förutsättningarna för att 
distansarbete ska vara aktuellt för en enskild medarbetare. Underlaget har 
bearbetats av kommunchefens ledningsgrupp under ledning av HR-chef och 
fått formen av en riktlinje. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ekonomiska dimensioner utifrån de globala målen för hållbar utveckling 
bedöms inte vara relevanta för ärendet och därmed görs ingen bedömning ur 
ekonomisk dimension. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Aspekter inom den miljömässiga dimensionen kan kopplas till mål 11 - Hållbara 
städer och samhällen samt mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion inom 
Agenda 2030. Positiva miljöeffekter kan finnas, då distansarbetet för några 
medarbetare innebär en minskning av pendling med bil. 
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Bedömning ur social dimension 

Aspekter inom den sociala dimensionen kan kopplas till mål 3 - Hälsa och 
välbefinnande inom Agenda 2030. Möjlighet till distansarbete ger medarbetaren 
större möjlighet att få ihop det så kallade ”livspusslet”. Dock följer med 
distansarbete vissa arbetsmiljömässiga risker och därmed förändrade krav på 
närmaste chef i sättet att leda. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 51/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-10 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-07 

Riktlinje för distansarbete 

 

Expedieras till: 
HR-chef  
Samtliga förvaltningschefer 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 28 Dnr 2021/00136 

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar genom så kallad minoritetsåterremiss, att ärendet 
ska återremitteras för att: 

1. I delen om riktlinjer för exploateringsavtal förtydliga Mariestads kommuns 
grundläggande principer för: 

a. fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 
detaljplaner, 

b. medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om 
sådan ersättning, och 

c. andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.  

Detta eftersom det anges i 6 kap. 39 § Plan- och Bygglagen att dessa tre 
saker ska framgå av kommuners riktlinjer för exploateringsavtal. Det 
nuvarande förslaget till riktlinjer för exploateringsavtal innehåller inte det.  
 

2. Förtydliga i riktlinjen för markanvisningsavtal vad kommunens principer för 
prissättning är, och hur vi säkerställer att vi inte säljer under marknadspris.  

 
3. Utforma både riktlinjerna för markanvisningsavtal och för 

exploateringsavtal så att de tydligt och effektivt styr mot hållbar utveckling 
enligt Agenda 2030, exempelvis gällande ekosystemtjänster. Här kan till 
exempel Södertälje kommuns riktlinjer för hållbart byggande vara en 
inspirationskälla.  

 
4. Ange hur länge riktlinjerna gäller och när de senast ska aktualiseras. 

Bakgrund 

Plan- och bygglagen definierar markanvisning som ”ett avtal mellan en 
kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 
begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse 
eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande”.  

Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. Det 
reglerar ansvarsförhållanden mellan en kommun och en byggherre/exploatör 
när marken är privatägd.  
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För att kunna använda sig av markanvisning så behöver kommunen ha en 
fastslagna riktlinjer. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att tydligt och effektivt kunna genomföra de kommunalt fastslagna 
detaljplanerna gör det möjligt att snabbare få den positiva effekt som 
detaljplanerna ger möjlighet till. Detta oavsett om planen ger möjlighet till ökad 
tillväxt eller fler invånare. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Genom att ta med krav i markanvisningen som medför större hänsyn till 
miljöaspekter gör att vi kan påskynda vår omställning i enlighet med Agenda 
2030. 

Bedömning ur social dimension 

Markanvisning är ett kraftfullt verktyg för att även styra bostadsbebyggelsens 
påverkan utifrån den sociala dimensionen då upplåtelseform och ytor med dess 
funktioner kan kravställas. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Riktlinjer för markanvisning 
och exploateringsavtal. 

Behandling på sammanträdet 

Britta Wänström (V) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras för 
att: 

1. I delen om riktlinjer för exploateringsavtal förtydliga Mariestads 
kommuns grundläggande principer för: 

a. fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 
detaljplaner, 

b. medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala 
om sådan ersättning, och 

c. andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.  

Detta eftersom det anges i 6 kap. 39 § Plan- och Bygglagen att dessa 
tre saker ska framgå av kommuners riktlinjer för exploateringsavtal. 
Det nuvarande förslaget till riktlinjer för exploateringsavtal 
innehåller inte det.  
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2. Förtydliga i riktlinjen för markanvisningsavtal vad kommunens 
principer för prissättning är, och hur vi säkerställer att vi inte säljer 
under marknadspris.  

 
3. Utforma både riktlinjerna för markanvisningsavtal och för 

exploateringsavtal så att de tydligt och effektivt styr mot hållbar 
utveckling enligt Agenda 2030, exempelvis gällande 
ekosystemtjänster. Här kan till exempel Södertälje kommuns 
riktlinjer för hållbart byggande vara en inspirationskälla.  

 
4. Ange hur länge riktlinjerna gäller och när de senast ska aktualiseras. 
 

 

För det fall att Britta Wänströms (V) återremissyrkande faller yrkar Wänström (V) 
i andra hand följande: 

1. På sidan 5 under rubriken ”Villkor för markanvisning” läggs 
följande mening till: ”Byggherren ska genomföra/bekosta åtgärder 
för att stärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster samt 
i erforderliga fall genomföra/bekosta åtgärder för ekologisk 
kompensation.” 

 
2. På sidan 7 ersätts meningen ”Etableringen ska vara ekonomiskt 

hållbar för kommunen och byggherren” med ”Försäljning ska ske 
till marknadspris” 
 

3. Samtliga uppgifter på sidan 2 ska vara i enlighet med det som anges 
i ”Riktlinjer för Mariestads styrdokument”. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut 
samt yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ida Ekeroth Clausson (S) och Mats Karlsson (MP) tillstyrker Wänströms (V) 
yrkande om återremiss. 

 

Ordförande tar upp frågan om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
återremitteras genom så kallad minoritetsåterremiss. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 52/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-10 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Sida 29 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-09 

Riktlinjer Markanvisning & Exploateringsavtal 

Bilaga 1, Exploateringsavtal 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Exploateringschef Erik Randén 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 29 Dnr 2022/00095 

Utökad budget för fyra tjänster till teknisk verksamhet 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om utökad 
budgetram år 2022 och omfördelar 840 tkr ifrån kommunstyrelsen ram.  

2. Kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens begäran om uppdrag till 
styrgrupp för MTG avseende en översyn av nämndens samarbetsavtal. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 22 februari 2022, § 37, att föreslå 
kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång att bevilja utökad 
budgetram för fyra tjänster inom teknisk förvaltning. Samtidigt föreslog 
nämnden kommunfullmäktige att låta styrgruppen för MTG skulle genomföra 
en översyn av nämndens samarbetsavtal. 

Vid MTG styrgrupps möte den 14 mars lämnades rekommendationen till 
Tekniska nämnden att anställa de resurser som efterfrågas.  

Tekniska nämnden ingår i Mariestads kommun och dess politiska organisation. 
Administration och ledningsfunktioner inom verksamhet teknik ingår i 
Mariestads kommuns förvaltning och är lokaliserad i Mariestad. 

De olika verksamheterna budgeteras efter de enskilda förutsättningarna, det vill 
säga vilket uppdrag respektive samverkanskommun getts tekniska nämnden. 
Budgeten avgränsas tydligt mellan kommunerna och mellan de olika 
verksamheterna. Töreboda och Gullspångs kommuner ska fyra gånger per år 
överföra kommunala skattemedel till Mariestad. Det ska ske mot faktura en 
gång per kvartal, den 15: e i kvartalens andra månad. De skattemedel som 
överförs är de budgeterade medel respektive kommun avsatt för teknisk 
verksamhet. Förutsättningen för de beloppen är att uppdragen inte förändras. 

För att kontinuerligt kontrollera ekonomin mot uppdragen ska tekniska 
nämnden till respektive fullmäktige i medlemskommunerna kvartalsvis vid de 
tillfällen som kommunerna bestämmer, rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är. Om någon av kommunerna blir 
tvungna att justera detta belopp måste även uppdraget justeras och tvärtom. 
Vid årets slut kommer resultatet att regleras mot respektive medlemskommun. 

Med hänvisning till samarbetsavtalet bör Mariestads kommun tillskjuta medel 
för den del som åligger kommunen, vilket i det här ärendet uppskattas till två av 
de fyra tjänsterna vilket motsvarar 840 tkr innevarande år.  
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Övriga tjänster får regleras vid årets slut gentemot övriga två 
medlemskommuner i enlighet med gällande avtal. 

Utökat budgetbehov 2023 på grund av aktuella tjänster ska upptas i året 
budgetprocess. 

Bedömning ur ekonomisk dimension  

Teknisk verksamhet bedöms initialt uppnå erforderliga förutsättningar i 
verksamheten, för att hantera uppgifter enligt styrande dokument genom 
tillförsel av fyra (4) tjänster. Finansiering av en tjänst bedöms uppgå till 840 tkr 
per år. Total kostnad för fyra tjänster 3 040 000 kronor per år.  

Bedömning ur miljömässig dimension  

Teknisk nämnd kan inte bedriva en grundläggande verksamhet utan att 
förvaltningen är bemannad för sitt grunduppdrag. En stabil organisation har 
bättre förutsättningar att klara de miljömässiga krav som ställs på teknisk 
förvaltning. 

Bedömning ur social dimension  

Teknisk verksamhet bedömer att föreslagna åtgärder skulle medverka till en 
rimlig arbetsbelastning och skapa uthållighet, därigenom stärka 
arbetsgivarvarumärket och minska personalrörligheten. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Ordförande tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 55/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-05 

Protokollsutdrag Tn § 37/22 
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Expedieras till: 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
MTG-styrgrupp (sekreterare) 
Tekniska nämnden 
Teknisk chef 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 30 Dnr 2022/00135 

Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i 
Skaraborgs kommunalförbund 2021 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Skaraborgs 
kommunalförbund och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i direktionen för Skaraborgs kommunalförbund för 
verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
Johan Abrahamsson (M) och Ida Ekeroth Clausson (S) anmäler jäv och deltar 
inte 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 2021 vid sitt 
direktionsmöte den 11 mars 2022 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 178 (620) tkr. Överskottet som 
genererats under åren har främst varit av sådan art att det kan härledas till 
ändrade arbetsförhållanden på grund av pandemin. Under året har vissa tidigare 
upparbetade kostnader som härrör exempelvis förberedelser för den inställda 
Skaraborgsdagen.  

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet 
under år 2021. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 
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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 2021 
och att årsredovisningen för år 2021 godkänns. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 57/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-25 

Årsredovisning 2021 för Skaraborgs kommunalförbund  

Granskningsrapport från PwC – Årsredovisning 2021 för Skaraborgs 
kommunalförbund  

Revisorernas revisionsberättelse för år 2021 daterad 

Protokoll från direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 2021-03-11, § 22 – 
Årsredovisning 2021 

Ny förbundsordning 2019-05-24 

 

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

mailto:info@skaraborg.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 31 Dnr 2022/00112 

Partistöd till Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna 
och Vänsterpartiet 2022 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Moderaternas ansökan om 
partistöd för år 2022. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Centerpartiets ansökan om 
partistöd för år 2022. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kristdemokraternas ansökan 
om partistöd för år 2022. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Vänsterpartiets ansökan om 
partistöd för år 2022. 

Bakgrund 

Moderaterna har den 21 mars 2022 inkommit med begäran om partistöd för 
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts 
föregående år samt granskningsintyg.  

Vänsterpartiet har den 22 mars 2022 inkommit med begäran om partistöd för 
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts 
föregående år samt granskningsintyg.  

Centerpartiet har den 29 mars 2022 inkommit 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 tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 59/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-22 

Begäran om partistöd från Moderaterna 2022-03-21 

Begäran om partistöd från Vänsterpartiet 2022-03-22 

Begäran om partistöd från Centerpartiet 2022-03-29 

Begäran om partistöd från Kristdemokraterna 2022-04-06 

 

Expedieras till: 
Moderaterna 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
Vänsterpartiet 
Administrativa enheten (för vidare hantering hos ekonomiavdelningen) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 32 Dnr 2021/00166 

Motion om att tillhandahålla lokaler till ideella föreningar 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad då det redan 
finns flera lokaler i Mariestads kommun som föreningar kan hyra eller låna för 
sin specifika verksamhet. 

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige 
föreslagit att kommunen ska se över kommunens möjligheter att tillhandahålla 
lokaler till ideella föreningar. Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2021, 
§ 31, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Marie Engström Rosengren (V) konstaterar att det finns ett behov av åtgärder 
för att förhindra ensamhet och psykisk ohälsa. Behovet av åtgärder ökar 
samtidigt som den pågående pandemin försvårar arbetet. Insatser från 
kommunens sida förbereds och motionären menar att kommunen i det arbetet 
bör ta tillvarata olika föreningar betydelse och se dem som ett komplement. Ett 
stöd till föreningarna skulle kunna vara tillgång till lokaler och motionären 
föreslår att kommunen ska se över möjligheten att tillhandahålla lokaler till 
ideella föreningar. 

Mariestads kommun har redan idag ett flertal lokaler som kan hyras eller lånas 
för olika ideella föreningarnas verksamhet. Exempel på sådana lokaler är bland 
annat Kronstrandsrummet på biblioteket, Rotundan med café på Karlsholme 
folkpark, Mariaskolans gamla aula, gymnastikhallar och gymnastiksalar, 
Blåbärets fritidsgård och ungdomskulturhuset Elvärket. Sammantaget är 
Mariestads kommun mycket väl försörjd avseende lokaler till ideell 
föreningsverksamhet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att hyra ut lokaler till föreningar i syfte att förhindra ensamhet och psykisk 
ohälsa är ingen extra kostnad för kommunen. Om kommunen väljer att 
tillhandhålla lokaler utan ersättning från föreningarna så är den ekonomiska 
dimensionen bortfall av hyresintäkter. 
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Det föreslagna beslutet bedöms inte ha någon negativ miljöpåverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Sociala träffpunkter som används av äldre som är fysiskt begränsade, och 
därigenom också befinner sig i riskzonen för att bli socialt isolerade, är viktiga. 
Detta eftersom att träffpunkterna erbjuder en meningsfull aktivitet samt tillför 
en social samvaro för äldre. Träffpunkterna bidrar till en bättre psykosocial 
funktion då det skapar möjligheten för äldre att åka hemifrån och umgås med 
andra människor. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 58/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-10 

Stabschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-24 

Protokollsutdrag Kf § 31/21 

Motionen 

 

Expedieras till: 
Stabschef Per Garenius 
Motionären  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 33 Dnr 2021/00013 

Valärenden  
  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anders Bredelius (M) till ny ersättare i 
styrelsen för VänerEnergi AB efter Kling (M). 

Bakgrund 

Tomas Kling (M) har tidigare blivit entledigad från uppdraget att vara ersättare i 
VänerEnergi AB. Kommunfullmäktiges valberedning har nu återkommit med 
förslag på ny ersättare efter Kling (M). 

 

Expedieras till: 
Den valde ersättaren 
VänerEnergi AB 
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Kf § 33 (forts.) 

 

 
Val av ersättare i kommunstyrelsen (KD) (KS 2021/454) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Fatima Hamdi (KD) till ny ersättare i 
kommunstyrelsen efter Forsberg (KD).  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Morgan Forsberg (KD) från 
uppdraget att vara ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges 
valberedning har nu återkommit med förslag på ny ersättare efter Forsberg (KD). 

 

Expedieras till: 
Den valde ersättaren 
Lönekontoret 
Kommunstyrelsens sekreterare 

 

  



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Sida 41 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf § 33 (forts.) 

 

Rättelse av tidigare beslut Kf § 16/22.  
Entledigande och val ersättare i VänerEl AB (M)  
(KS 2022/82) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

2. På förslag av valberedningen utser fullmäktige Anders Bredelius (M) till ny 
ersättare efter Kling (M). 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har tidigare (Kf § 16/22) entledigat Tomas Kling (M) från 
uppdraget att vara ledamot i styrelsen för VänerEl AB. Då Kling (M) inte 
innehade ett ledamotuppdrag i styrelsen, utan var ersättare, har valberedningen 
föreslagit att fullmäktige rättar sitt tidigare beslut. 

 

Expedieras till: 
VänerEnergi AB 
Den valde ersättaren 
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