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Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 18:00-20:35 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande Jörgen Gustavsson, Volvo Lastvagnar 
  Viktor Bertilsson, Volvo Lastvagnar 
Robert Gorner, Volvo Lastvagnar 
Björn Brovik, Volvo Lastvagnar 

Utses att justera Marianne Johansson, Ola Jonegård 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 30-53 

 Daniel Bohman  

Ordförande   

 Karin Reboli  

Justerande  

 Marianne Johansson Ola Jonegård 
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Beslutande Johan Abrahamsson (M), ledamot 
Richard Thorell (M), ledamot 
Sara Swahnström (M), ledamot 
Henrik Andersson (M), ledamot  
John Gunnar Nilsson (M), tjänstgörande ersättare 
Henrik Karlsson (M), ledamot 
Yvonne Gogolin (M), ledamot  
Sten Bergheden (M), ledamot 
Elin Abrahamsson (M), ledamot  
Göte Andersson (M), vice ordförande 
Karin Reboli (M), ordförande 
Olov Bergström (M), ledamot 
Katarina Ahlgren Brydzinski (M), ledamot 
Anders Bredelius (M), ledamot 
Malin Olsson Lundqvist (M), ledamot 
Urban Claesson (M), ledamot 
Liselotte Andersson (M), ledamot 
Magnus Runersjö (M), tjänstgörande ersättare 
Daniel Lång (M), ledamot 
Ola Jonegård (M), ledamot 
Börje Andersson (M), ledamot 
Johan Magnusson (M), ledamot 
Anders Karlsson (C), ledamot 
Thorbjörn Forsell (C), tjänstgörande ersättare 
Therese Boman Nordlie (C), ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD), ledamot 
Marie Molin (S), tjänstgörande ersättare 
Janne Jansson (S), ledamot 
Linnea  Wall (S), ledamot 
Sebastian Ekeroth Clausson (S), ledamot 
Anita Olausson (S), ledamot 
Leif Udéhn (S), ledamot 
Gun-Britt Alenljung (S), ledamot 
Nils Farken (S), ledamot 
Marianne Johansson (S), ledamot 
William Freidlitz (S), tjänstgörande ersättare 
Ninni Larsson (S), ledamot 
Ola Bertilsson (S), ledamot  
Lillemor Ågren (S), ledamot 
Anton Johnsson (S), ledamot 
Linda Fröberg (S), ledamot 
Britta Wänström (V), ledamot 
Marie Engström Rosengren (V), ledamot 
Lisa Wallenstein (V), ledamot 
Beatrice Barck (SD), tjänstgörande ersättare 
Pontus Ragnarsson (SD), ledamot 
Joakim Wahlström (SD), ledamot 
Riitta Holmblad (SD), ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2023-02-27 

Anslagsdatum 2023-03-06 Anslaget tas ner 2023-03-27 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Daniel Bohman  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 30  

Information från Volvo Lastvagnar 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Bakgrund 

Volvo Lastvagnar informerar om den kommande etableringen av en 
batterifabrik i Mariestad inom ramen för projektet Omställning Skaraborg. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 31 Dnr 2023/00019 

Anmälningsärenden  

  

Länsstyrelsens beslut att utse ny ledamot/ersättare 
för ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antecknar beslutet till protokollet. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har genom beslut den 14 februari 2023 
utsett Leif Andersson (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Sture 
Pettersson (S). Ny ersättare blir Eva Lotta Karin M Hadzimuratovic (S) 

Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 30 januari 2023 till och med den 
14 oktober 2026. 
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Kf § 31 (forts.) 
 
 

Presidiets beslut om att inte ta upp medborgarförslag för 
behandling (KS 2023/31) 

Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 30 januari 2023 att inte ta upp 
ett medborgarförslag om att inrätta ett behandlingshem i gamla fängelset i 
Mariestad till behandling. Detta då förslagets utformning talar för att det inte 
lämnats av förslagsställaren i egenskap av privatperson. Det bedöms inte heller 
ligga inom kommunfullmäktiges befogenhetsområde 

 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, § 33. 

 

Kommunfullmäktige finner beslutet anmält. 
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§ 31 (forts.) 
 

 

Anmälan av kommunstyrelsens beslutade 
medborgarförslag 
 

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen beslutat om följande 
medborgarförslag: 

 Medborgarförslag om att erbjuda seniorbiljett för gratis resor med 
Västtrafik inom zon C från 65 alternativt 70 års ålder (KS 2022/295) 
Kommunstyrelsen beslutade att avslå medborgarförslaget med hänvisning 
till att Mariestads kommun sedan flera år tillbaka erbjuder gratis seniorbiljett 
från 75 års ålder och att Västtrafik under år 2023 kommer att inleda en 
dialog med länets kommuner med syfte att utforma ett nytt erbjudande om 
tillköp av seniorbiljetter. 

 Medborgarförslag om att öppna bussgatan mellan Lyckans väg och 
Vänergatan för trafik (KS 2022/321) 
Kommunstyrelsen beslutade att avslå medborgarförslaget om att öppna 
bussgatan mellan Lyckans väg och Vänergatan för trafik med hänvisning till 
gällande detaljplan för Sjölyckan. 

 Medborgarförslag om att förbjuda husbilscamping vid Göta kanal, 
Lyrestad (KS 2022/259) 
Kommunstyrelsen beslutade att avslå medborgarförslaget om att förbjuda 
husbilscamping vid Göta kanal i Lyrestad då Mariestads kommun inte anses 
vara ansvarig i frågan. 

 Medborgarförslag om ställplatsskyltar utmed E20 och andra 
infartsvägar till Mariestad (KS 2022/271) 
Kommunstyrelsen beslutade att bifalla medborgarförslaget. 

Kommunfullmäktige finner besluten anmälda 

  



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Sida 8 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 32 Dnr 2023/00073 

Anmälan: Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska 
instifta ett konstnärsstipendium i samband med Birgitta 
Anderssons 90-årsdag 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att Mariestads kommun ska instifta 
ett konstnärsstipendium i samband med Birgitta Anderssons 90-årsdag.  

Expedieras till: 
Stabschef, Per Garenius 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 33 Dnr 2023/00083 

Anmälan: Medborgarförslag om att frikoppla 
båtuppställningsplatser och tillgodose parkering under 
sommartid i hamnområdet 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att hamnen ska frikoppla 
båtuppställningsplatser och tillgodose parkering under sommartid i 
hamnområdet. Förslaget motiveras med att det skulle minska biltrafiken, 
minska risken för stölder och skadegörelse samt öka intäkterna till kommunen 
genom fler uthyrda båtplatser. 

Expedieras till: 
Teknisk chef, Johan Myhrman 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 34 Dnr 2023/00119 

Anmälan: Motion om ungdomsfullmäktige 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat 
förslag om att kommunen ska inrätta ett ungdomsfullmäktige i syfte att bland 
annat ge unga människor möjlighet att påverka sin vardag samt skapa ett 
intresse för politik. 

Expedieras till: 
Stabschef, Per Garenius 
Samhällsbyggnadschef, Niklas Brandt 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 35 Dnr 2023/00125 

Anmälan: Motion om fritidsgarage 

  

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 undersöka intresset och förutsättningar hos relevanta aktörer 
att starta upp ett fritidsgarage i samarbete med kommunen. Motionen motiveras 
med att kunnandet om motorer och fordonsteknik skulle öka och att risken för 
utanförskap och psykisk ohälsa hos unga skulle minska.  

Expedieras till: 
Stabschef, Per Garenius 
Samhällsbyggnadschef, Niklas Brandt  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 36 Dnr 2023/00129 

Anmälan: Motion om tandhygienist i kommunen 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till äldre- och 
omsorgsnämnden för beredning. 

Bakgrund 

Janne Jansson (S) och Linnea Wall (S) har i en motion till kommunfullmäktige 
lämnat förslag om Mariestads kommun ska tillhandahålla en tandhygienist i 
kommunen i syfte att säkerställa en god munhälsa hos de äldre. Motionen 
motiveras med att ett förebyggande arbete med munhälsa ökar allmänhälsan 
och livskvalitén samt underlättar för äldre att äta och njuta av måltider. 

Expedieras till: 
Äldre- och omsorgschef, Annelie Åberg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 37 Dnr 2023/00033 

Interpellation till tekniska nämndens ordförande gällande 
invasiva arter 

  

Med fullmäktiges medgivande ställer Britta Wänström (V) en interpellation till 
tekniska nämndens ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) om kommunens 
arbete med invasiva arter. 

Ordförande i tekniska nämnden, Sven-Inge Eriksson (KD,) svarar på 
interpellationen. Ett skriftligt interpellationssvar har överlämnats till 
fullmäktige. 

I interpellationsdebatten deltar även Johan Abrahamsson (M). 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 38 Dnr 2023/00017 

Reglemente för Folkhälsorådet - revidering 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat reglemente för 
Folkhälsorådet. 

Bakgrund 

Folkhälsorådets nuvarande reglemente reviderades senast 2019. Sedan dess har 
förändringar skett vilka resulterat i behov att på nytt revidera reglementet.  

Folkhälsorådets sammansättning har tidigare bestått av sammanlagt nio 
ledamöter från kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden samt 
östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Sedan kommunens omorganisation finns 
nu även en äldre- och omsorgsnämnd, vilken också bör utse ledamöter att ingå i 
folkhälsorådet. 

Även inom Västra Götalandsregionen har omorganisation skett och tidigare 
östra hälso- och sjukvårdsnämnden har upphört och ersatts med delregional 
nämnd östra. 

Detta förslag till reviderat reglemente baseras på nuvarande reglemente. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Malin Olsson Lundqvist (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Ordförande Karin Reboli (M) tar upp kommunstyrelsens förslag med Malin 
Olsson Lundqvists (M) tillstyrkande till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 21/23 

Protokollsutdrag Ksau § 30/24 

Tjänsteskrivelse: Reglemente för Folkhälsorådet – revidering 
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Förslag: Reglemente Folkhälsorådet Mariestad 

Expedieras till: 
Folkhälsostrateg, Linnea Wiljén 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 39 Dnr 2022/00184 

VA-taxa Mariestads kommun år 2023 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige justerar brukningsavgifterna (§§ 13–17) i kommunens VA-
taxa med +12,0 procent. 

Reservation 

Ledamöterna i Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Marie 
Engström Rosengrens (V) yrkande. 

Bakgrund 

Ett förslag till justering av VA-taxan med 2% inför 2023 skrevs fram i våras till 
tekniska nämnden (Tn § 58/22). Sedan dess har stora förändringar skett som 
gett anledning att ompröva den föreslagna nivån på justering av taxan. En ny 
bedömning av behovet av taxehöjning har därför gjorts.  

Tekniska nämnden beslutade på nämndens sammanträde den 20 december 
2022 att återremittera ärendet om justering av avgifterna i VA-taxan Mariestad 
2023 till verksamhet teknik för komplettering och redovisning på tekniska 
nämndens sammanträde den 10 januari 2023. (Tn § 144/22) 

VA-taxan har sin grund i lagen om allmänna vattentjänster som anger att 
intäkterna för verksamheten inte får överstiga nödvändiga kostnader 
(självkostnadsprincipen). Avgörande för taxeutvecklingen och utvecklingen av 
kostnader inom driftbudgeten för VA-verksamheten är ett antal faktorer; 

 Ränteutveckling (räntan höjs) 

 försäljningsutveckling (sjunker just nu) 

 elenergi- och kemikaliepriser (stiger) 

 förnyelse- och investeringsvolym som renderar kapitaltjänstkostnad (ökar) 

 tidigare års över- eller underskott (bör hanteras inom en 3-årsperiod) 

 inflation (eller andra kända kostnadsökningar) (ökar) 

 löneutveckling (följer kommunens löneutveckling) 

 verksamhetsområdet utökas varje år med fler tillkommande anläggningar att 
driva och sköta (ökad driftkostnad) 

Dessa har sammanvägts. För mer detaljerad information finns en bifogad bilaga 
”Bilaga - Bakgrundsmaterial till förslag till taxejustering inför 2023”. 
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Kostnad för abonnent 

För en villa ”Typhus A” innebär 12 % höjning inför 2023 en merkostnad på 
996 kr/år inkl. moms (total kostnad 9 297 kr/år).  

==> Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för 
en villaägare med ungefär 83 kronor per månad.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

VA-kollektivet ska ha en ekonomi i balans, verksamheten ska anpassas efter 
intäkterna som i sin tur bestäms av VA-taxan. VA-taxan får inte vara högre än 
nödvändigt och är taxan lägre än nödvändigt får det följder på den kvalitet som 
levereras.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Att investeringar genomförs i kommunala VA-anläggningar för att säkerställa 
säkra vattentjänster medför minskad miljöpåverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Att kostnaden för kommunala VA-tjänster ökar har påverkan på medborgare 
kopplade till det kommunala VA-nätet. Såväl företag som privatpersoner 
påverkas av taxeutvecklingen. Kostnaderna är nödvändiga för att garantera 
säkra vattentjänster i framtiden vilket är gynnsamt ur en social dimension. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

 

Marie-Engström Rosengren (V) yrkar på följande tillägg till kommunstyrelsens 
förslag till beslut: 

”Tekniska nämnden ska regelbundet återrapportera till kommunstyrelsen vilka 
indikationer som finns gällande nivå på VA-taxan”. 

 

Johan Abrahamsson (M) yrkar avslag till Marie Engström Rosengrens (V) 
tilläggsyrkande. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Ordförande Karin Reboli (M) tar först upp kommunstyrelsens förslag med 
Sven-Inge Erikssons (KD) och Johan Abrahamssons (M) tillstyrkanden till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. 

 

Ordförande Karin Reboli (M) ställer därefter Marie Engström Rosengrens (V) 
tilläggsyrkande och Johan Abrahamssons (M) yrkande om avslag till 
tilläggsyrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå tilläggsyrkandet. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 22/23 

Protokollsutdrag Ksau § 52/23 

Tjänsteskrivelse: Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2023 

Förslag VA-taxa fr o m. 2023-03-01 – 12 procent 

Bilaga 2 Förslag VA-taxa 2023 – bakgrundsinfo om beräkning. 

Beslut Tn § 3/23 

Beslut Tn § 58/22 

Förslag VA-taxa fr o m 1 januari 2023 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (via nämndsekr.) 
Teknisk chef, Johan Myhrman 
Tf. VA-chef, Eva-Lena Beiron 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 40 Dnr 2022/00373 

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa timtaxa för handläggning i fysisk 
planering till 18 milliprisbasbelopp. 

Bakgrund 

Enligt plan- och bygglagen får kommunen ta ut avgifter för till exempel 
planbesked, förhandsbesked, lov, nybyggnadskartor, detaljplaner och 
områdesbestämmelser med flera. Enligt 12 kap. 10 § PBL får avgiften inte 
överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut 
eller handläggning som avgiften avser. Grunderna för hur avgifterna ska 
beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

För Mariestads kommun gäller sedan lång tid tillbaka en modell för beräkning 
av taxa enligt PBL som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog fram år 
2011. SKL:s förslag till beräkning av taxa togs fram i samband med att ny plan-
och bygglag började gälla 2 maj 2011. 

Planenheten har identifierat behov av att förändra och förtydliga den del av 
taxan som berör tidsersättning (tabell 2). Detta främst för att kunna ha 
förutsättningar att hantera exploatörsdrivna detaljplaner där planenhetens 
engagemang och ansvar främst avser säkerställandet av myndighetsutövning. I 
dessa fall är det en stor fördel om planenheten kan debitera exploatören per 
timme på löpande räkning.  

För beräkning och framtagande av förslag till timtaxa har planenheten gjort en 
undersökning hos kommuner om de tillämpar timdebitering, vad deras timtaxa 
är samt vad som utgjort underlag för timtaxan. Av 23 kommuner som svarat 
uppger 20 att de tillämpar timtaxa. Den högsta timtaxan som uppgetts är 1 395 
kr/h och lägst 800 kr/h. Medelpriset är cirka 1 090 kr/h. Hur och vad som 
utgjort grund för beräkning av timpriset varierar. Generellt nämns att taxan ska 
täcka verksamhetens lönekostnader, overheadkostnader med mera. och en 
vanligt förekommande kostnadstäckningsgrad är 60 %.  

Planenheten har i detta beräkningsexempel för timtaxa utgått från en 
verksamhet som omfattar planchef och fyra planarkitekter vilket uppskattas 
innebära årskostnad på cirka 4 800 000, antalet debiterbara timmar på årsbasis 
uppskattas till cirka 5 600, detta ger en timkostnad på 855 kr/h. 
Beräkningsexemplet är grovt uppskattat och innehåller obekräftade antaganden 
som behöver följas upp framöver.  
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I taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa används nästan 
uteslutande olika typer av beräkningsformler för att få fram till exempel 
planavgift, avgift för nybyggnadskarta, bygglovsavgift med mera. Flera av 
avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av 
gällande prisbasbelopp (mPBB) enligt lag (1962:381) om allmän försäkring. Att 
använda prisbasbelopp (milliprisbasbelopp) i beräkning av avgifter säkerställer 
årlig indexuppräkning och förutsägbarhet. 

Planenheten ser fördelar i att timtaxan också är angiven med stöd av 
milliprisbasbelopp för att enkelt indexuppräkna timpriset framöver. Med 
utgångspunkt i det beräkningsexempel som gjorts och jämförelse med andra 
kommuners timtaxa föreslås att timtaxan beslutas till 18 milliprisbasbelopp. 
Detta ger för år 2023 att timtaxan blir 945 kronor (18*52,5). Det är 90 kronor 
mer än i tidigare redovisat beräkningsexempel men motiveras dels med att 
beräkningsexemplet inte är fastställt och det finns osäkerheter kring antaganden 
samt att i jämförelse med andra kommuners timtaxa får 945 kronor anses 
rimlig. 

Tillämpningen av timtaxa ska följas upp årligen och vid behov ska planenheten 
föreslå justeringar och förändringar för en taxa som motsvarar de aktuella 
kostnaderna för verksamheten. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet har det inte gjorts någon bedömning ur miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet har det inte gjorts någon bedömning ur social dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Införande av timtaxa enligt förslaget bedöms som positiv ur ekonomisk 
dimension. Genom att tillämpa timtaxa kan kommunen svara upp mot 
önskemål och behov av exploatörsdrivna detaljplaneprocesser på ett 
förutsägbart och transparent sätt. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige är följande: 

”Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa enligt plan- och bygglagen 
inklusive kart- och mättaxa”. 

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta enligt 
följande: 

”Kommunfullmäktige beslutar att fastställa timtaxa för handläggning i fysisk 
planering till 18 milliprisbasbelopp”.  

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Sida 21 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Ordförande Karin Reboli (M) tar upp Johan Abrahamssons (M) yrkande till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 23/23 

Protokollsutdrag Ksau § 8/23 

Tjänsteskrivelse – Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa 

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa 

Sammanställning: Undersökning/jämförelse av kommuners timdebitering 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef, Niklas Brandt 
Planchef, Adam Johansson 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Sida 22 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 41 Dnr 2019/00490 

Detaljplan för del av Ladukärr 2:1 m.fl., Ladukärr, 
Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 

Protokollsanteckning 

Britta Wänström (V) lämnar en protokollsanteckning. (Bilaga 1, § 41). 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020, Ks § 7/20, om planuppdrag 
för fastigheten Ladukärr 2:1. Bakgrunden till planuppdraget var behovet att 
skapa planmässiga förutsättningar för att tillmötesgå efterfrågan på 
verksamhetsmark i centralorten.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av området genom att medge 
markanvändning detaljhandel, verksamheter och idrottsanläggning. Planen är 
flexibelt reglerad för att möjliggöra etableringar av varierande storlek och 
innehåll. Planområdet omfattar cirka 23 ha och innefattar kvartersmark och 
naturmark som syftar till att utgöra buffertzon till befintlig bostadsbebyggelse i 
Ladukärr, område för avledning och fördröjning av dagvatten, område för 
friluftsliv och ekologiska funktioner.  

Planområdet är lokaliserat i den östra delen av Mariestad och gränsar i norr till 
dagligvaruhandel (Coop), i öster till Marieforsleden, i söder till området 
Muggebo med skogs- och jordbruksmark och i väster till bostadsbebyggelse i 
Ladukärr.  

Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd respektive granskning under 
vår/sommar år 2020 och sommar år 2021. Inkomna synpunkter har 
sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse respektive 
granskningsutlåtande. 

Efter granskning har detaljplanen kompletterats med planeringsunderlagen 
häckfågelinventering och skyfallsutredning. Detaljplanen har i delar reviderats 
inför antagande för att omhänderta resultatet och rekommendationerna i 
skyfallsutredningen. Detta har dock inte inneburit några omfattande 
förändringar utan tidigare redovisat planförslag vad gäller till exempel 
omfattning av kvartersmark och byggrätt är densamma. För att säkerställa att 
exploateringen inte påverkar omgivningen oacceptabelt i samband med skyfall 
(100-årsregn) har bestämmelser om dike och dagvattenfördröjning lagts in i 
plankartan. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige är följande: 

”Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Ladukärr 2:1 m.fl., 
Mariestad centralort, Mariestads kommun”. 

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut och 
yrkar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 

 

Janne Jansson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att vänta på att grön- och blåstrukturplanen 
blir antagen. Detta för att se hur grön- och blåstrukturplanen påverkar 
detaljplanen för Ladukärr 2:1. 

 

Britta Wänström (V) tillstyrker Janne Janssons (S) yrkande och begär att få 
lämna en protokollsanteckning, vilket godkänns av ordförande Karin Reboli 
(M). 

 

Ordförande Karin Reboli (M) ställer Johan Abrahamssons (M) yrkande om att 
ärendet ska avgöras på dagens sammanträde mot Janne Janssons (S) yrkande 
om återremiss med Britta Wänströms (V) tillstyrkande under proposition och 
finner att kommunfullmäktige, genom minoritetsåterremiss, beslutar att 
återremittera ärendet. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 24/23 

Protokollsutdrag Ksau § 21/23 

Tjänsteskrivelse: Detaljplan för del av Ladukärr 2:1 m.fl., Ladukärr, Mariestads 
kommun 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Plankarta (antagandehandling)  

Riskbedömning kring detaljplan Ladukärr 2:1 

PM Riskbedömning avseende farligt godstransporter 

PM Geoteknik 

Naturvärdesinventering 

Utredning av trafik- och omgivningsbuller inför ny detaljplan, Ladukärr 2:1 m.fl 

Granskningsutlåtande 
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Häckfågelinventering 

Dagvattenutredning 

Arkeologisk utredning steg 1 

Skyfallsutredning 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef, Niklas Brandt 
Planchef, Adam Johansson 
Planarkitekt, Erik Söderström 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 42 Dnr 2022/00318 

Motion om Mariestads bidrag till elförsörjning 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om Mariestads bidrag till 
elförsörjning då fjärrvärmen och elproduktionen hänger ihop och redan idag 
ger närmast maximal effekt. 

Bakgrund 

Miljöpartiet de gröna har via Mats Karlsson gett in en motion med följande 
förslag: Att kommunen genom ägardirektiv ger VänerEnergi i uppdrag att 
prioritera elproduktion i kraftvärmeanläggningen. Detta i syfte att bidra till att 
säkra eleffekt till elnätet. 

Motiven till att motionen bör avslås är följande: 

Redan idag producerar Katrinefors Kraftvärme ca 30 GWh (Gigawattimmar) el 
under en normal eldningssäsong. Detta är nära gränsen för vad turbinerna 
maximalt kan användas till då turbinerna drivs av ångan från 
fjärrvärmeproduktionen. Man kan alltså säga att de två energislagen är 
kommunicerande kärl. Mycket producerad fjärrvärme ger mycket producerad el.  

Att i ägardirektivet ange att elproduktion ska prioriteras skulle förhindra den 
flexibilitet som krävs för att anläggningen ska användas till sin fulla kapacitet. 
Som en jämförelse kan nämnas att fjärrvärmeproduktionen under en normal 
eldningssäsong uppgår till ca 135 GWh och måste vara i den storleksordningen 
för att turbinerna ska kunna ge maximalt producerad mängd el. 

Eftersom Katrinefors Kraftvärme AB ägs till hälften av Metsä Tissue kan inte 
kommunen ensidigt ta beslut om ändrade ägardirektiv. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Elförsörjning är en av de viktigaste faktorerna när det gäller samhällets framtida 
utveckling mot en fossilfri framtid. 

Bedömning ur social dimension 

Välstånd och utveckling är sociala aspekter som är beroende av 
energiförsörjning. El kan idag också betraktas som avgörande för livsuppehället 
i städer där alternativ till elen i stort sett saknas. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Energi representerar ett stort värde i världshandeln och en stadig försörjning till 
produktionsanläggningar är en nödvändighet för att inte förluster ska uppstå 
när det gäller såväl pengar som produktionsutrustning m.m. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Karin Reboli (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 27/23 

Protokollsutdrag Ksau § 22/23 

Tjänsteskrivelse: Motion om Mariestads bidrag till elförsörjning 

Beslut Kf § 60 2022 Motion om Mariestads bidrag till elförsörjning 

Motion om Mariestads bidrag till elförsörjning 

Expedieras till: 
Motionären 
Samhällsbyggnadschef, Niklas Brandt 
VänerEnergi AB 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 43 Dnr 2022/00469 

Taxa enligt lag om handel med receptfria läkemedel 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt lag om handel med 
receptfria läkemedel.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxan enligt lag om handel med 
receptfria läkemedel, som antogs av fullmäktige i Mariestad den 27 oktober 
2014 och av fullmäktige i Töreboda och Gullspång den 24 februari 2014. 

Bakgrund 

Taxan enligt lag om handel med receptfria läkemedel som är antagen av 
fullmäktige i Mariestad den 27 oktober 2014 och av fullmäktige i Töreboda och 
Gullspång den 24 februari 2014 upphävs med anledning av att 
läkemedelstillsynen endast gäller för Mariestads kommun och måste därför 
antas i kommunfullmäktige i Mariestad igen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Karin Reboli (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 34/23 

Protokollsutdrag Ksau § 13/23 

Tjänsteskrivelse – Taxa enligt lag om handel med receptfria läkemedel 

Taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

Beslut MBN 2022-12-13 § 137 Ny taxa enligt lag om handel med receptfria 
läkemedel 2023 samt indexreglering 

Expedieras till: 
Miljö- och byggnadsnämnden (via nämndsekr.) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 44 Dnr 2022/00224 

Motion om ökad säkerhet i Mariestads hamn 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad då åtgärden redan är 
inplanerad att genomföras under 2023. 

Bakgrund 

Ola Bertilsson (S) har lämnat en motion om ökad säkerhet i Mariestads hamn 
(Kf § 36/22).  

Motionären skriver bland annat att: 

”Kajerna i Mariestads hamn är skyddade (fodrade) med reglar av impregnerade 
plankor för att skydda båtar mot skrap mot betongkajen. På dessa plankor är en 
mindre regel fästs mitt på planken. Söder om tankstationen har man lagt en 
kabel på plankan som ytterligare försvårar landstigning”.  

Motionären menar att med en liten båt är det nästan omöjligt att ta sig upp på 
kajen från sittbrunnen.  

Motionären föreslår: 

”Att Mariestads kommun snarast ser över dessa säkerhetsproblem för att öka 
säkerheten och trivseln i vår fina hamn.” 

Som åtgärd föreslår motionären att man lägger kabeln på undersidan av plankan 
och höjer regeln så att den tillsammans med plankan bildar ett steg för att 
underlätta vid landstigning.  

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till tekniska nämnden för 
beredning.  

Verksamhet teknik beräknar att det för 2 personer tar 6 timmar att utföra den 
föreslagna åtgärden. Ingen materialkostnad beräknas för åtgärden. 

Tekniska nämnden har berett ärendet och lämnat förslag till beslut i 
kommunfullmäktige.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Inget att beakta ur miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Det blir mindre frustration från båtägare i samband med landstigning. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Arbetet förväntas kosta cirka 6 000 kronor. Det blir en förbättring i hamnen för 
en liten kostnad. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ola Bertilsson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

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

 

Ordförande Karin Reboli (M) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 35/23 

Protokollsutdrag Ksau § 31/23 

Tjänsteskrivelse: Motion om ökad säkerhet i Mariestads hamn 

Beslut TN 2022-12-20 § 155 Motion om ökad säkerhet i Mariestads hamn 

Beslut KF 2022-05-30 § 36 Motion om hamnen 

Motion om ökad säkerhet i Mariestads hamn 

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

Kf § 45 Dnr 2021/00494 

Motion om syn- och hörselinstruktör 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om att inrätta funktionen syn- och 
hörselinstruktör då det inte ligger i det kommunala ansvaret. 

Bakgrund 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) föreslår i en motion till fullmäktige ”att 
kommunen inrättar funktionen syn- och hörselinstruktör”. Förslaget om att 
återinföra syn- och hörselinstruktör har tidigare avslagits av socialnämnden 
2020-02-18 detta på grund av ekonomiska skäl då det inte är en lagstadgad 
verksamhet. 

Uppdraget rörande syn- och hörselinstruktör ligger inte i det kommunala 
ansvaret utan på Västra Götalandsregionens habilitering och hälsa. 

Äldre- och omsorgsförvaltning har nu fungerande rutiner för hur behovet av 
syn-och hörselhjälpmedel tillgodoses. Verksamheten har under hösten 2022 
utbildat en rehabassistent i syn-och hörselkunskap för att förstärka kunskaperna 
inom organisationen. Rehabassistentens uppdrag är att ge råd och stöd till 
personal samt brukare som har insatser från kommunal vård och omsorg.  
Uppdraget handlar också om att stötta personen i kontakterna med syncentral 
och hörcentral inom Västra Götalandsregionen, samt stimulera till sociala 
aktiviteter, ge råd om anpassningar av hemmiljön och instruera personen i 
användningen av syn- och hörselhjälpmedel. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnad för utbildningen finansieras med statsmedel avseende Nära Vård. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Den enskilde bedöms inte påverkas då behovet tillgodoses. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Richard Thorell (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Ordförande Karin Reboli (M) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 36/23 

Protokollsutdrag Ksau § 12/23 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse – Svar på motion om syn- och 
hörselinstruktör 

Beslut Sn § 112/22 Svar på motion om syn- och hörselinstruktör 

Avdelningschefen äldreomsorgs tjänsteskrivelse – Svar på motion om att inrätta 
funktionen syn- och hörselinstruktör 

Remiss: Motion om syn- och hörselinstruktör 

Beslut Kf 126/21 Motion om syn- och hörselinstruktör 

Motion om syn- och hörselinstruktör 

Expedieras till: 
Socialchef, Anitta Into 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 46 Dnr 2022/00357 

Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden 

  

Ärendet utgår då valberedningen inte återkommit med något förslag till 
ersättare. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 47 Dnr 2022/00359 

Fyllnadsval av ersättare i äldre- och omsorgsnämnden 

  

Ärendet utgår då valberedningen inte återkommit med något förslag till 
ersättare. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 48 Dnr 2022/00362 

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Therese Boman Nordlie (C) till ersättare i 
valnämnden. 

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i valnämnden den 28 
november 2022 lämnades två ersättarplatser vakanta. Valberedningen har nu 
återkommit med förslag till ersättare för en av platserna. 

Expedieras till: 
Vald ersättare 
Nämndsekreterare, Anneli Bergqvist 
Lönekontoret 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 49 Dnr 2022/00365 

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Mariehus AB 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Erik Ekblom (M) till ersättare i styrelsen 
för Mariehus AB. 

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare styrelsen för Mariehus 
AB den 12 december 2022 lämnades fyra ersättarplatser vakanta. 
Valberedningen har nu återkommit med förslag till ersättare för en av platserna. 

Expedieras till: 
Vald ersättare 
Lönekontoret 
Mariehus AB 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 50 Dnr 2022/00366 

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för VänerEnergi AB 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Erik Ekblom (M) och Ralf Schumann 
(M) till ersättare i styrelsen för VänerEnergi AB. 

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare styrelsen för 
VänerEnergi AB den 12 december 2022 lämnades tre ersättarplatser vakanta. 
Fullmäktige beslutade den 30 januari 2023 om fyllnadsval av ersättare för en av 
platserna. 

Valberedningen har nu återkommit med förslag till ersättare för resterande 
platser. 

Expedieras till: 
Valda ersättare 
Lönekontoret 
VänerEnergi AB 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Sida 37 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 51 Dnr 2022/00367 

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för VänerEl AB 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Erik Ekblom (M) och Ralf Schumann 
(M) till ersättare i styrelsen för VänerEl AB. 

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare styrelsen för VänerEl 
AB den 12 december 2022 lämnades två ersättarplatser vakanta. 
Valberedningen har nu återkommit med förslag till ersättare för platserna. 

Expedieras till: 
Valda ersättare 
Lönekontoret 
VänerEl AB 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Sida 38 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 52 Dnr 2022/00371 

Fyllnadsval av ersättande revisor för stiftelser med 
anknuten förvaltning 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Ann-Christin Gustavsson till ersättande revisor för 
stiftelser med anknuten förvaltning. 

 

Det noteras att det numera är KPMG som är upphandlat revisionsbolag och 
inte PwC som tidigare angivits och att det är revisionsbolaget som utser 
yrkesrevisor och ersättare för denne. 

Expedieras till: 
Vald ersättare 
Lönekontoret 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Sida 39 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 53 Dnr 2023/00053 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i 
utbildningsnämnden 

  

Ärendet utgår då valberedningen inte återkommit med något förslag till 
ersättare. 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Sida 40 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 54 Dnr 2022/00361 

Godkännande av vice ordförande i miljö- och 
byggnadsnämnden 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Per Rang (M), Gullspångs kommun, 
som vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 

Bakgrund 

Den 28 november 2022 valde kommunfullmäktige ledamöter och i miljö- och 
byggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026. Vid tillfället för valen hade 
någon nominering av vice ordförande ännu inte inkommit från Gullspångs 
kommun, varför posten som vice ordförande i nämnden inte godkändes 
formellt. 

Sedan Gullspångs kommun inkommit med Per Rang (M) som nominerad vice 
ordförande kan ett formellt godkännande nu ske. 

Expedieras till: 
Miljö- och byggnadsnämnden (via nämndsekr.) 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Sida 41 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 55 Dnr 2022/00360 

Godkännande av vice ordförande i tekniska nämnden 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Eric Mellberg (M), Gullspångs 
kommun, som vice ordförande i tekniska nämnden. 

Bakgrund 

Den 28 november 2022 valde kommunfullmäktige ledamöter och i tekniska 
nämnden för mandatperioden 2023-2026. Vid tillfället för valen hade någon 
nominering av vice ordförande ännu inte inkommit från Gullspångs kommun, 
varför posten som vice ordförande i nämnden inte godkändes formellt. 

Sedan Gullspångs kommun inkommit med Eric Mellberg (M) som nominerad 
vice ordförande kan ett formellt godkännande nu ske. 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (via nämndsekr.) 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Sida 42 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 56 Dnr 2023/00127 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i tekniska 
nämnden 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan Wahn (C) från uppdraget att 
vara ersättare i tekniska nämnden. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Thorbjörn Forsell (C) till ny ersättare 
efter Wahn (C). 

Bakgrund 

Jan Wahn (C) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i 
tekniska nämnden. Valberedningen har nu återkommit med förslag till ersättare 
efter Wahn (C). 

Expedieras till: 
Avgående ersättare 
Vald ersättare 
Lönekontoret 
Tekniska nämnden (via nämndsekr.) 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

Sida 43 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 57 Dnr 2023/00126 

Entledigande och fyllnadsval av ägarombud i Bosnet AB 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Yvonne Gogolin (M) från 
uppdraget att vara ägarombud i Bosnet AB. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Olov Bergström (M) till nytt 
ägarombud efter Gogolin (M). 

Bakgrund 

Yvonne Gogolin (M) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara 
ägarombud i Bosnet AB. Valberedningen har nu återkommit med förslag till 
ersättare efter Gogolin (M).      

Expedieras till: 
Avgående ersättare 
Vald ersättare 
Lönekontoret 
VänerEnergi AB 
Bosnet AB 

 


