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Sammanträdesdatum
2019-04-29

Sida 1

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2 kl 18.00 – 20.50

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga deltagande

Rolf Åkesson, VD VänerEnergi AB § 24
Jari Lalli, VD Mariehus AB § 25
Christina Olsson, ekonomichef § 27
Lennart Ström, avgående ordförande kommunrevisionen § 28

Utses att justera

Anette Karlsson och Linnea Wall

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Jan Wahn
Justerande

Anette Karlsson

Justerandes sign

Linnea Wall

Utdragsbestyrkande

§§ 24-36
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Sammanträdesdatum
2019-04-29

Beslutande

Justerandes sign

Jan Wahn (C)
Catarina Åkerblad (S)
Jonny Odhner (M)
Anette Karlsson (M)
Henrik Karlsson (M)
Margareta Berggren (M)
Björn Mossberg (M)
Sten Bergheden (M)
Liselotte Andersson (M)
Anna Mossberg (M)
Göte Andersson (M)
Anders Bredelius (M)
Ola Jonegård (M)
Yvonne Gogolin (M)
Richard Thorell (M)
Cathrine Kronberg (M)
Urban Claesson (M)
John-Gunnar Nilsson (M)
Rolf Rutgersson (M)
Elin Abrahamsson (M)
Anita Ahl (M)
Anders Karlsson (C)
Emil Gullbrantz (C)
Leif Andersson (C)
Johan Gotthardsson (L)
Göran Hellström (L)
Jan Hallström (L)
Sven-Inge Eriksson (KD)
Emma Sjögren (KD)
Ida Ekeroth (S)
Janne Jansson (S)
Linnea Wall (S)
Sebastian Clausson (S)
Anita Olausson (S)
Leif Udéhn (S)
Tuula Ojala (S)
Ola Bertilsson (S)
Sture Pettersson (S)
Lillemor Ågren (S)
Björn Nilsson (S)
Gun-Britt Alenljung (S)
Per Rosengren (V)
Marie Engström Rosengren (V)
Britta Wänström (V)
Mats Karlsson (MP)
Riitaa Holmblad (SD)
Per-Olof Henningsson (SD)
Per Johansson (SD)
Joar Strid (SD)
Henrik Andersson (MAP)
Henrik Claesson (MAP)
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Sammanträdesdatum
2019-04-29

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-04-29

Anslagsdatum

2019-05-09

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-06-01
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Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige

Ändring av ärendelistan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i ärendelistan:


Ärende 2, Information om VänerEnergi AB:s verksamhet år 2018 läggs
först och blir ärende nr 1.



Ärende nummer 3, Information om Mariehus AB:s verksamhet år 2018,
läggs som ärende nr 2.



Ärende nummer 1, Handlingar att anmäla, läggs som ärende nummer 3.

______________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Kf § 24

Dnr 2019/00166

Information om VänerEnergi AB:s verksamhet år 2018

VänerEnergi AB informerar - i enlighet med förskrifter för bolaget - genom
verkställande direktören Rolf Åkesson, om bolagets verksamhet 2018.
Informationen innefattar även dotterbolagets verksamheter.
Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-04-29

Kommunfullmäktige
Kf § 25

Dnr 2019/00167

Information om Mariehus Fastigheter AB:s verksamhet år 2018

Mariehus Fastigheter AB informerar - i enlighet med förskrifter för bolaget genom verkställande direktören Jari Lalli, om bolagets verksamhet 2018.
Informationen innefattar även dotterbolagens verksamheter.
Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 26

Dnr 2019/00028

Handlingar att anmäla
(motioner, medborgarförslag, frågor och interpellationer)

Information inför nämndemannaval

Information från Skaraborgs tingsrätt avseende höstens val av nämndemän för
mandatperioden 2020-2023 delges fullmäktige. Mariestads kommun ska utse
nio nämndemän för den kommande mandatperioden.
Valet av nämndemän kommer att genomföras vid fullmäktiges sammanträde i
juni månad.
_____________________________
Revisionsrapport om IT-säkerheten i MTG-kommunerna (KS 2019/100)

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i de tre MTGkommunerna genomfört en granskning av IT-säkerheten i det tre aktuella
kommunerna. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunernas
organisation och interna kontroll är ändamålsenligt och tillräcklig när det gäller
IT-säkerhet.
Rapporten har överlämnats till IT-nämnden för yttrande.
Granskningsrapporten samt IT-nämndens yttrande anmäls härmed i
fullmäktige.
____________________________
Revisionsrapport om materiella anläggningstillgångar (KS 2019/148)

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat intern kontroll
i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar. Syftet med
granskningen har varit att undersöka om kommunstyrelsen säkerställer att
räkenskaperna är rättvisande gällande materiella anläggningstillgångar.
Granskningen visar att den interna kontrollen av redovisning av materiella
anläggningstillgångar i huvudsak är tillräcklig.
Rapporten har överlämnats till fullmäktiges presidium och kommunstyrelsen
och anmäls härmed till fullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 26 (forts).

_________________________________
Revisionsrapport om långsiktig planering och styrning (KS 2019/151)

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat
kommunstyrelsens, socialnämndens och utbildningsnämndens långsiktiga
planering och styrning. Syftet med granskningen har varit att undersöka om
nämnderna säkerställer goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar god
ekonomisk hushållning.
Granskningen visar att nämnderna bedriver en långsiktig planering som i allt
väsentligt är ändamålsenligt.
Rapporten har överlämnats till fullmäktiges presidium, de berörda nämnderna
och anmäls härmed till fullmäktige.
___________________________
Beslut från tekniska nämnden - medborgarförslag

1.

Medborgarförslag om att rensa upp vid kommunens badplatser i samband
med låg vattennivå (KS 2018/372)
Fullmäktige överlämnade i oktober 2018 ett medborgarförslag om att rensa
upp vid kommunens badplatser i samband med låg vattennivå till tekniska
nämnden för beredning och beslut. Tekniska beslutade 2019-02-20 att anse
medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till att verksamhet teknik
under perioden oktober till november 2018 rensat sten och annat material
vid kommunens badplatser.

2.

Medborgarförslag om att bygga en paviljong/dansbana på hamnområdet i
Lyrestad (KS 2018/256)
Fullmäktige överlämnade i september 2018 ett medborgarförslag om att
bygga en paviljong/dansbana på hamnområdet i Lyrestad till tekniska
nämnden för beredning och beslut. Tekniska nämnden beslutade 2019-0319 att avslå medborgarförslaget, då den aktuella marken inte ägs av
kommunen utan av AB Göta kanalbolag. Tekniska nämnden har föreslagit
att förslagsställaren ska ta kontakt med kanalbolaget.

3.

Medborgarförslag om att förlänga befintlig bullervall på Stockholmsvägen
mot Krontorpsrondellen (KS 2018/374)
Fullmäktige överlämnade i oktober 2018 ett medborgarförslag om att
förlänga befintlig bullervall på Stockholmsvägen mot Krontorpsrondellen
till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 26 (forts).

_________________________________
Tekniska nämnden beslutade 2019-04-16 att avslå medborgarförslag med
hänvisning till att ljudnivåerna inte överstiger de av Boverket fastställda
gränsvärdena.
4.

Medborgarförslag om att anlägga ett parkområde mellan Notvägen och
Fiskare Pers väg i Sjötorp (KS 2018/333)
Fullmäktige överlämnade i oktober 2018 ett medborgarförslag om att
anlägga ett parkområde mellan Notvägen och Fiskare Pers väg i Sjötorp till
tekniska nämnden för beredning och beslut. Tekniska nämnden beslutade
2019-04-16 att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att den röjning
som verksamheten har utfört på området anses tillräcklig.

5.

Medborgarförslag om att bygga ett cykelgarage vid resecentrum i Mariestad
(KS 2018/363)
Fullmäktige överlämnade i oktober 2018 ett medborgarförslag om att
bygga ett cykelgarage vid resecentrum i Mariestad till tekniska nämnden för
beredning och beslut. Tekniska nämnden beslutade 2019-04-16 att anse
medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till pågående projekt
med planering av ny infartsparkering på stationsområde och en vidare
dialog som kommer föras med Västtrafik.

_______________________________
Medborgarförslag om förbättrad renhållning utmed vägar (KS 2019/168)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för
beredning och beslut.
Bakgrund
En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag där hon
föreslår att kommunen bör förbättra renhållningen längs med vägarna. Särskilt
framhåller förslagsställaren Marieforsleden (”Soptippevägen”) som en väg där
utökad renhållning bör genomföras.

Justerandes sign
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_________________________________
Motion om att bygga i trä (KS 2019/190)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
(sektor samhällsbyggnad) för beredning.
Bakgrund
Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska
besluta om en ny policy för att enbart trä ska användas i kommunens ny- och
ombyggnationer med hänvisning till att man genom att bygga i trä kan påverka
miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”God bebyggd miljö”.
________________________________
Motion om utvecklingsplaner för kommunens kransorter (KS 2019/193)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
(sektor samhällsbyggnad) för beredning.
Bakgrund
Janne Jansson (S) har i en motion föreslagit att det ska upprättas
utvecklingsplaner för samtliga kransorter i Mariestads kommun. Det finns
sedan tidigare en utvecklingsplan för Sjötorp, men Jansson (S) menar att det
borde finnas för samtliga kransorter.
_________________________________
Motion om det goda debattklimatet som drivkraft för kommunens
utveckling (KS 2019/142)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återta tidigare fattat beslut Kf § 16/19 och
istället överlämna motionen till fullmäktiges presidium för beredning.
Bakgrund
Janne Jansson (S) lämnade vid fullmäktiges sammanträde 2019-03-25 in en
motion om överenskommelsen ”Det goda debattklimatet”. Fullmäktige
beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign
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_________________________________
Denna hantering är inte helt korrekt, varför fullmäktiges ordförande tagit med
ärendet till dagens sammanträde för att överlämna motionen till rätt instans för
beredning.

Expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Sektor samhällsbyggnad
Kommunfullmäktiges presidium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 27

Dnr 2019/00054

Årsredovisning 2018 för Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2018 i Mariestads
kommun.
.
Bakgrund

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas.
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning,
finansieringsanalys samt sammanställd redovisning med kommunal verksamhet i
annan juridisk form.
Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads
kommun år 2018.
Ekonomichef Christina Olsson informerar om årsredovisningen på sammanträdet.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Anders Karlsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 36/19
Årsredovisning 2018 för Mariestads kommun
Revisionsrapport. Granskning av årsredovisning 2018 upprättad av Pwc i april 2019
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-22,
Årsredovisning 2018 för Mariestads kommun

Justerandes sign
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Expedieras till:
Ekonomichef Christina Olsson
Redovisningschef Lars Bergqvist
Kommunrevisionen

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Kf § 28

Dnr 2019/00150

Revisionsberättelse 2018 - 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 2018.
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 Gullspång.
Revisorerna har gjort följande bedömning:


Justerandes sign

Styrelsen och nämnder i Mariestads kommun har, i allt väsentligt, bedrivit
verksamheten ur en ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Utdragsbestyrkande
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_________________________________


Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och den interna kontrollen har i
stora delar varit tillräcklig.



Den finansiella måluppfyllelsen är stark med anledning av att de finansiella
målen som fullmäktige fastställt uppnås. Kommunkoncernens lånesituation
är dock oroande och revisionen uppmanar kommunstyrelsen att ta fram
konsekvensbeskrivningar avseende koncernens framtida finansiella situation.



Årsredovisningens resultat är i stort förenlig med de mål fullmäktige beslutat
om avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.
Revisionen noterar att flera nämndmål saknar målvärde, vilket försvårar
möjligheten att bedöma måluppfyllelsen. Vidare behöver fler mål
kompletteras med mätbara indikatorer, både för att konkretisera målet samt
för att möjliggöra en korrekt bedömning.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning för år 2018 fastställs. Den
är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen.
Behandling på sammanträdet

Kommunrevisionens avgående ordförande Lennart Ström (S) föredrar revisionsberättelsen på sammanträdet.
Ordförande Jan Wahn (C) tar därefter upp frågan om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, miljöoch byggnadsnämnden samt lönenämnden och IT-nämnden och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunrevisionens förslag.
Underlag för beslut

Revisionsberättelse för Mariestads kommun 2018, upprättad av kommunrevisionen i
april 2019
Revisionsrapport över årsredovisningen 2018, upprättad av PwC i april 2019
Granskningsrapport för Mariehus Fastigheter AB 2018
Granskningsrapport för Mariehus Uttern AB 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Granskningsrapport för VänerEnergi AB 2018
Granskningsrapport för VänerEl AB 2018
Granskningsrapport för Katrinefors Kraftvärme AB 2018

Expedieras till:
Kommunrevisionen
Samtliga nämnder
Ekonomichef Christina Olsson
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes sign
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Kf § 29

Dnr 2018/00186

Revidering av investeringsbudget 2019 och flerårsplan

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens fördelning av
ombudgeteringar enligt protokollsutdrag Ks § 34/2019.

2.

Kommunfullmäktige beslutar om reviderad investeringsbudget för år 2019
och flerårsplan 2020 och 2021 enligt upprättat förslag med justeringen att
kommunstyrelsens investeringspott ska uppgå till 6 miljoner kronor istället
för 4 miljoner kronor.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ge kommunchef, ekonomichef och
tekniskchef i uppdrag att ta fram ett reviderat förslag till beslut för 2019 års
investeringsbudget. Syftet med detta är att erhålla en mer långsiktig hållbar ekonomi.
I den pågående budgetprocessen inför budget 2020 och plan 2021-2022 kommer
förslag till investeringsbudgeten att överlämnas den 13 maj från kommunchefen till
politiska beredningen för beslutfattande i kommunfullmäktige den 17 juni. I denna
tjänsteskrivelse kommer investeringsramar att presenteras för 2020-2022. Dessa
ramar går i linje med förslag till reviderad investeringsbudget för år 2019.
Ärendet har hanterats på kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2019.
Kommunchefen, ekonomichefens och teknisk chefs förslag till beslut inför
kommunstyrelsens sammanträde lyder enligt följande:
-

Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens fördelning av
ombudgeteringar enligt ks § 34/19.

-

Kommunfullmäktige beslutar om reviderad investeringsbudget för år
2019 och flerårsplan 2020 och 2021 enligt upprättat förslag.

-

Det noteras att investeringsbudget för år 2020 och flerårsplan 2021 och
2022 behandlas vid kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2020.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna ärendet till fullmäktige utan eget
yttrande.

Justerandes sign
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Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att fullmäktige ska godkänna tekniska
nämndens fördelning av ombudgeteringar enligt protokollsutdrag Ks § 34/2019
samt besluta om reviderad investeringsbudget för år 2019 och flerårsplan 2020
och 2021 enligt upprättat förslag med justeringen att kommunstyrelsens
investeringspott ska uppgå till 6 miljoner kronor istället för 4 miljoner kronor.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp Erikssons (KD) yrkande till beslut och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslagen.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 59/19
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-12
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, reviderad 2019-04-15
Reviderad investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021
Investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021 (ursprunglig version)
Protokollsutdrag Ks § 34/19
Protokollsutdrag Tnau § 65/19
Reviderad investeringsplan tekniska nämnden 2019
Tekniska nämndens ombudgetering från år 2018 till 2019

Expedieras till:
Ekonomichef Christina Olsson
Ekonom Ida Nilsson
Kommunchef Kristofer Svensson
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Teknisk chef Michael Nordin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sida 19

Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Kf § 30

Dnr 2019/00096

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av kommunstyrelsens
reglemente.
Bakgrund

För att kommunstyrelsens reglemente ska stämma överens med styrelsens
beslut om en förändring av kultur- och fritidsutskottet till kultur- och
fritidsberedning har administrativa enheten upprättat ett förslag till revidering
av styrelsens reglemente.
I samband med revideringen har reglementet även justerats med anledning av
ny kommunallag samt att ansvaret för skolskjuts har övergått från
kommunstyrelsen till utbildningsnämnden och ansvaret för färdtjänst och
riksfärdtjänst övergått till socialnämnden. Även mindre redaktionella
förändringar har gjorts.
Revideringarna är markerade med rött i det upprättade förslaget till reviderat
reglemente, och återfinns i §§ 2-3, 6-8, 19-20, 25 och 28-33.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ks § 61/19
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-26
Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-26
Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Kf § 30 (forts).
Expedieras till:
Kommunsekreterare Eleonor Hultmark
Administrativ chef Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sida 21

Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Kf § 31

Dnr 2019/00087

Motion om att genomföra en tillitsreform

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige konstaterar att HR-avdelningen under året kommer att
arbeta med att utveckla arbetsgivarens sätt att arbeta med kompetensutveckling
för kommunens chefer. I detta arbete kommer frågan om tillitsbaserad styrning
utifrån Tillitsdelegationens arbete, att utgöra en del.
Kommunfullmäktige anser därmed att motionen är besvarad.
Bakgrund

Mats Karlsson (MP) har inlämnat en motion där han föreslår att Mariestads
kommun ska genomföra en tillitsreform med regeringens utredning som grund.
Karlsson (MP) föreslår även att personalen ges inflytande på reformen och det
kulturskifte som reformen innebär.
Tillitsdelegationen har under åren 2016 till 2018 på regeringens uppdrag arbetat
med att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning av kommuner och
landsting, främst inom välfärdstjänsterna vård, omsorg och skola. Strävan för
uppdraget har varit att organisationernas styrning ska kunna balansera behovet
av kontroll med förtroende för medarbetares kunskap och erfarenhet.
Styrningen ska ta till vara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare
och företag.
HR-chefen har av kommunchefen fått uppdraget att under året utveckla
arbetsgivarens sätt att arbeta med kompetensutveckling för samtliga
kommunens chefer. I detta arbete kommer frågan om tillitsbaserad styrning,
utifrån Tillitsdelegationens arbete, att utgöra en viktig del.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ks § 63/19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Kf § 31 (forts).

_________________________________
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-08
Personalchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-08
Motion från Mats Karlsson (MP) om genomförande av en tillitsreform

Expedieras till:
HR-chef Per Johansson
Mats Karlsson (MP)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll
Sida 23

Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Kf § 32

Dnr 2019/00105

Avgift för ansökan om godkännande av enskild som huvudman

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut en avgift för de ansökningar som
kommunen handlägger om godkännande av enskild som huvudman.
Bakgrund

Utbildningsnämnden har inkommit med beslut i ärende om avgift för ansökan om
godkännande av enskild som huvudman.
Beslutet föranleds av att en ny paragraf införs i 2 kap. skollagen den 1 januari 2019
och som lyder enligt följande:
”5 c § Statens skolinspektion eller den kommun som handlägger ärenden om godkännande av
enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 §”.
Av regeringens proposition 2017/18:158 framgår att självkostnadsprincipen ska gälla
vid beräkningen av avgifterna.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ger viss vägledning om avgiftssättningen i
cirkulär 18:41. Utifrån det har sektor utbildning tagit fram ett förslag. .
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Sture Pettersson (S) yrkar att fullmäktige ska besluta i enlighet med
utbildningsnämndens beslut vilket är att ta ut en avgift för ansökan om godkännande
av enskild som huvudman.
Anders Karlsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstnings begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige godkända
propositionsordning:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Kf § 32 (forts).

_________________________________
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med
Sture Petterssons (S) yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 19 nej-röster.
Kommunfullmäktiges beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, bilaga 1.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 69/19
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-12
Protokollsutdrag Un § 29/19

Expedieras till:
Utbildningsnämnden, Carina Törnell
Utbildningschef Maria Appelgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 24

Sammanträdesprotokoll
Sida 25

Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Kf § 33

Dnr 2019/00026

Partistöd till Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet 2019

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Moderaternas ansökan om
partistöd för år 2019.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Liberalernas ansökan om
partistöd för år 2019.

3.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Vänsterpartiets ansökan om
partistöd för år 2019.

Bakgrund

Den 16 januari 2019 inkom Vänsterpartiet med en begäran om partistöd för
innevarande år. Den 7 mars 2019 inkom Moderaterna och den 19 mars 2019
inkom Liberalerna med en begäran om partistöd för innevarande år.
Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd
årligen redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader
efter redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har
använts ska även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska
upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet.
Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019, § 13, ett
reglemente med regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till
reglementet är att förtydliga rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt
reglementet ska partierna i fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av
hur stödet har använts föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i
samband med rekvisitionen av partistödet. Redovisning och granskningsintyget
ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att
underställas fullmäktige för beslut.
Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet har inkommit med ansökan om
partistöd för år 2019 inklusive redovisning och granskningsrapport för
föregående års partistöd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Kf § 33 (forts).

_______________________________
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ks § 73/19
Reglemente för partistöd
Moderaternas begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt
granskningsintyg
Vänsterpartiets begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt
granskningsintyg
Liberalernas begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt
granskningsintyg

Expedieras till:
Ekonomienheten
Berörda partier

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 26

Sammanträdesprotokoll
Sida 27

Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Kf § 34

Dnr 2019/00152

Begäran från Mariehus AB om att bilda nytt bolag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige medger Mariehus Fastigheter AB rätt att bilda nytt
dotterbolag i syfte att kunna sälja fastigheterna Strandgården 1 och Galeasen 1.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Bakgrund

Jari Lalli, vd i Mariehus AB har den 28 mars 2019 inkommit med en begäran om att
bilda nytt bolag. Bakgrunden till detta är att Mariehus Fastigheter AB har inlett en
försäljningsprocess av fastigheterna Strandgården 1 och Galeasen 1. Den tilltänkta
köparen har villkorat köpet med att transaktionen genomförs som bolagsförvärv. För
att hinna med samtliga aktiviteter inför planerat tillträde 2019-06-01 behöver ett
eventuellt beslut om att ge Mariehus Fastigheter AB rätt att starta nytt bolag där de
aktuella fastigheterna ska ingå, förberedas i tidigt skede.
Mariehus AB anhåller om att kommunfullmäktige ska ge Mariehus Fastigheter AB
rätt att bilda nytt bolag för redovisat syfte. Denna begäran villkoras med att Mariehus
Fastigheter AB:s styrelse vid sitt sammanträde den 9 april 2019 godkänner att
försäljningen genomförs som bolagsförvärv. Styrelsen beslutade den 9 april 2019 att
uppdra åt vd att planera fastighetstransaktionen genom bolagsöverlåtelse samt att vid
behov starta nytt bolag för redovisat syfte.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Janne Jansson (S) och Linnea Wall (S) yrkar avslag på Mariehus AB:s begäran om
att få bilda ett nytt dotterbolag.
Per Rosengren (V) yrkar i första hand avslag på Mariehus AB:s begäran om att få
bilda nytt dotterbolag. I andra hand yrkar Rosengren (V) att kommunfullmäktige
är det organ som ska ta ställning till försäljningen av fastigheterna, i det fall
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Kf § 34 (forts).

_______________________________
Ledamöter kan lägga ett huvudyrkande och ett alternativ-/andrahandsyrkande. I
så fall ska huvudyrkandet vara ett formellt yrkande och alternativ/andrahandsyrkandet vara ett materiellt yrkande. Då Rosengren (V) lägger två
materiella yrkanden godkänner ordföranden endast det första materiella yrkandet.
Björn Mossberg (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden ställer därefter Janssons (S), Walls (S) och Rosengrens (V)
avslagsyrkande och kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och genomförs med följande av fullmäktige godkända
propositionsordning:
Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag
röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Janne
Janssons (S) mfl yrkande om att avslå Mariehus AB:s begäran om att få bilda nytta
dotterbolag röstar nej.
Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 19 nej-röster. 4 ledamöter avstår.
Kommunfullmäktiges beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, bilaga 2.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 76/19
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-29
Mariehus hemställan, daterad 2019-03-28
Expedieras till:
Mariehus AB
Eva Sandberg, ekonomichef Mariehus AB
Jari Lalli, vd Mariehus AB
Christina Olsson, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 28

Sammanträdesprotokoll
Sida 29

Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Kf § 35

Dnr 2019/00183

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är
under beredning

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 elva motioner och tretton medborgarförslag under beredning i kommunens
olika sektorer. Sedan förra redovisningen i fullmäktige, 2018-10-28, har fjorton
medborgarförslag och tre motioner behandlats av fullmäktige och nämnder.
Underlag för beslut

Administrative chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-17
Sammanställning över motioner och medborgarförslag som är under beredning,
april 2019

Expedieras till:
Administrativ chef Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 30

Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Kf § 36

Dnr 2019/00029

Eventuella valärenden

Val av ersättare i valnämnden (KS 2018/347)

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Lars Sylvén (V) till ersättare i
valnämnden.
Bakgrund
Vid fullmäktige sammanträde 2018-10-29 valde fullmäktige ledamöter och
ersättare till valnämnden. En ersättarplats lämnades vakant vid detta tillfälle.
Fullmäktiges valberedning har nu återkommit med förslag på ersättare till den
vakanta platsen.
____________________________
Val av revisor och revisorsersättare till Mariehus Uttern AB (KS 2018/347)

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Lars-Göran Kvist (S) till revisor
i Mariehus Uttern AB. Till ersättare väljs Björn Andersson (M).
Bakgrund
Vid fullmäktiges sammanträde 2019-02-25 valde fullmäktige ledamöter och
ersättare till styrelsen för Mariehus Uttern AB. Revisor med ersättare valdes inte
vid detta tillfälle. Fullmäktiges valberedning har nu återkommit med förslag på
revisor samt ersättare för revisor.
____________________________________
Val av revisor och revisorsersättare till Mariehus Ärlan AB (KS 2018/347)

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Lars-Göran Kvist (S) till revisor
i Mariehus Ärlan AB. Till ersättare väljs Björn Andersson (M).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-29

Sida 31

Kommunfullmäktige
Kf § 36 (forts).

_______________________________
Bakgrund
Vid fullmäktiges sammanträde 2019-02-25 valde fullmäktige ledamöter och
ersättare till styrelsen för Mariehus Ärlan AB. Revisor med ersättare valdes inte
vid detta tillfälle. Fullmäktiges valberedning har nu återkommit med förslag på
revisor samt ersättare för revisor.
_____________________________________
Entledigande och val av ersättare i Avfallshantering Östra Skaraborg (KS 2019/149)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Björn Nilsson (S) från uppdraget att vara
ersättare i Avfallshantering Östra Skaraborg. På förslag av valberedningen väljer
fullmäktige Janne Jansson (S) till ny ersättare efter Nilsson (S).
Bakgrund
Björn Nilsson (S) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara
ersättare i Avfallshantering Östra Skaraborg.

Expedieras till:
Valda ledamöter och ersättare
Lönekontoret
Avfallshantering Östra Skaraborg
Mariehus Uttern AB
Mariehus Ärlan AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 32

Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 32
Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

Jonny Odhner (M)

X

Henrik Karlsson (M)

X
Margareta Berggren (M)

X

Björn Mossberg (M)

X

Liselotte Andersson (M)

X

Sandra Magnusson (M)
Sten Bergheden (M)
Anna Mossberg (M)

X

Göte Andersson (M)

X

Anders Bredelius (M)

X

Ola Jonegård (M)

X

Yvonne Gogolin (M)

Katarina Brydzinski (M)

X

Richard Thorell (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Urban Claesson (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Rolf Rutgersson (M)

X

Elin Abrahamsson (M)

X

Anders Karlsson (C)

X

Helena Hallerhed (C)

Emil Gullbrantz (C)

Leif Andersson (C)
Johan Gotthardsson (L)

Justerandes sign

X

Anette Karlsson (M)

Erik Ekblom (M)

NEJ

X
X

Göran Hellström (L)

X

Jan Hallström (L)

X

Morgan Forsberg (KD)

X

Emma Sjögren (KD)
Sven-Inge Eriksson (KD)

X

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånv.

Sammanträdesprotokoll
Sida 33

Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1 – Omröstning § 32 (forts).
Namn och parti

Justerandes sign

JA

NEJ

Ida Ekeroth (S)

X

Janne Jansson (S)

X

Linnea Wall (S)

X

Sebastian Clausson (S)

X

Anita Olausson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Ola Bertilsson (S)

X

Catarina Åkerblad (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Lillemor Ågren (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Gun-Britt Alenljung (S)

X

Per Rosengren (V)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

Britta Wänström (V)

X

Mats Karlsson (MP)

X

Henrik Andersson (MAP)

X

Henrik Claesson (MAP)

X

Riitaa Holmblad (SD)

X

Per-Olof Henningsson (SD)

X

Carl-Gunnar Sand (SD) Per Johansson (SD)

X

Joar Strid (SD)

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

30

19

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånv.

Sammanträdesprotokoll
Sida 34

Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 2 - Omröstning § 34
Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

Jonny Odhner (M)

X

Henrik Karlsson (M)

X
Margareta Berggren (M)

X

Björn Mossberg (M)

X

Liselotte Andersson (M)

X

Sandra Magnusson (M)
Sten Bergheden (M)
Anna Mossberg (M)

X

Göte Andersson (M)

X

Anders Bredelius (M)

X

Ola Jonegård (M)

X

Yvonne Gogolin (M)

Katarina Brydzinski (M)

X

Richard Thorell (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Urban Claesson (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Rolf Rutgersson (M)

X

Elin Abrahamsson (M)

X

Anders Karlsson (C)

X

Helena Hallerhed (C)

Emil Gullbrantz (C)

Leif Andersson (C)
Johan Gotthardsson (L)

Justerandes sign

X

Anette Karlsson (M)

Erik Ekblom (M)

NEJ

X
X

Göran Hellström (L)

X

Jan Hallström (L)

X

Morgan Forsberg (KD)

X

Emma Sjögren (KD)
Sven-Inge Eriksson (KD)

X

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånv.

Sammanträdesprotokoll
Sida 35

Sammanträdesdatum
2019-04-29

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 2 – Omröstning § 34 (forts).
Namn och parti

Justerandes sign

JA

NEJ

Ida Ekeroth (S)

X

Janne Jansson (S)

X

Linnea Wall (S)

X

Sebastian Clausson (S)

X

Anita Olausson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Ola Bertilsson (S)

X

Catarina Åkerblad (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Lillemor Ågren (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Gun-Britt Alenljung (S)

X

Per Rosengren (V)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

Britta Wänström (V)

X

Mats Karlsson (MP)

X

Henrik Andersson (MAP)

X

Henrik Claesson (MAP)

X

Avstår

Riitaa Holmblad (SD)

X

Per-Olof Henningsson (SD)

X

Carl-Gunnar Sand (SD) Per Johansson (SD)

X

Joar Strid (SD)

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

26

19

Utdragsbestyrkande

4

Frånv.

