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Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: Måndagen den 20 juni 2022 kl. 18:00 Notera starttiden 
Plats: Vänersalen Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad 

Om någon fullmäktigeledamot inte kan delta på sammanträdet, vänligen ring 
0501-75 50 58 om detta så snart som möjligt. 
 
Sammanträdet direktsänds via Mariestads kommuns hemsida, 
www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige. 
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Eleonor Hultmark 
sekreterare 
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Socialnämnden 

Sn § 50                                                   Dnr 2022/00047  

Medborgarförslag om en träffpunkt för äldre (55+) 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att medborgarförslaget om en träffpunkt för äldre 55+ 
ska anses vara besvarat då det redan finns en likvärdig träffpunkt för äldre som 
inte är åldersbegränsad, Träffpunkt Sonja.       

Bakgrund 

Ett medborgarförslag daterat 2022-01-31 har inkommit från en invånare i 
Mariestads kommun som föreslår att kommunen ska inrätta en träffpunkt för 
äldre 55+. Förslagsställaren vill med detta motverka ensamhet genom att 
besökarna aktiveras och får träffa nya människor. Som förebild för träffpunkten 
hänvisar förslagsställaren till ”Mötesplats Mölle” i Falkenberg där verksamheten 
leds av Falkenbergs kommun och bemannas av såväl anställda som frivilliga. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ingen påverkan. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Träffpunkt Sonja i Mariestads kommun är en verksamhet som är till för att 
förebygga äldres ensamhet, där är alla äldre välkomna. Träffpunktens aktiviteter 
utgår från deltagarnas intressen samt önskemål och är en mötesplats för 
gemensamma aktiviteter och socialt umgänge. Träffpunkt Sonja är till för äldre 
och utan åldersbegränsning vilket ger även personer 55+ möjlighet att besöka 
verksamheten.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. vård- och omsorgschef Selma Bandic,  
2022-05-10  
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Medborgarförslag, daterat 2022-01-31 
 
Aktivitetsprogram Mötesplats Mölle 
 
Kommunfullmäktiges beslut (Kf § 9/22)      

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Carina Broo (insändare av medborgarförslaget) 
Tf. socialchef Annika Larsson Maspers 
Tf. vård- och omsorgschef Selma Bandic 

 



Från: Catharina Andersson <catharina.andersson62@gmail.com> 
Skickat: den 26 maj 2022 10:28 
Till: Info Mariestads kommun 
Ämne: Medborgarförslag 
Bifogade filer: 20220508_114231.jpg 
 

  

Medborgarförslag 

  

 Att i Blå och grönplanen inkludera uppgifter om kolläckor och och kolsänkor med avsikt 

att förstärka kolsänkorna i kommunen. 

 Att kontakta SLU för en motsvarande kartläggningen av Mariestads kommun kolkällor 

och kolsänkor som nu genomförs I Stockholm 

 Att använda informationen i detaljplanearbetet och i utveckling av parker och andra 

grönytor. 

  

I bifogad artikel från DN framgår att Stockholms stad uppdragit åt SLU att kartlägga kommunens 

kolförråd i skog och mark. Motsvarande inventering kan enligt artikeln göras i hela landet. 

Kartläggningen skall användas som ett klimatverktyg för att se var det är bättre och sämre att 

bygga nytt och vilka skogsområden som är särskilt viktiga att bibehålla. Att återfukta gamla 

våtmarker, skydda mer skog och att återplantera träd är extra viktigt för att minska 

klimatpåverkan. Att plantera mer träd och buskar gynnar också den biologiska mångfalden av 

växter, insekter, fåglar och däggdjur.  

I Mariestads kommun pågår fn ett arbete med blå och grön plan. En motsvarande kartläggning 

som den som nu genomförs i Stockholm borde ingå i denna plan. Eftersom kartläggningen kan 

genomföras över hela landet bör Mariestads kommun visa intresse för att få denna kartläggning 

gjord så snart som möjligt. 

 

Catharina Andersson 

 

E-postmeddelandet har skannats i MTG ITs skräppostfilter. Om du tycker att detta mail skulle blivit stoppat, klicka 
här för att rapportera det. 

https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjUzNTUzNjc4O3V1aWQ9NjI4RjNBMEM5NjJGRThFMUMzRjU4Q0U0NzI2RUE0RUU7dG9rZW49MzEwMDYzYjdhMDdjMmUxYTBjM2Q3YmVlZTBmOTI5YTNhYzU3ZTQzMTs%3D
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjUzNTUzNjc4O3V1aWQ9NjI4RjNBMEM5NjJGRThFMUMzRjU4Q0U0NzI2RUE0RUU7dG9rZW49MzEwMDYzYjdhMDdjMmUxYTBjM2Q3YmVlZTBmOTI5YTNhYzU3ZTQzMTs%3D
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Interpellation till kommunstyrelsen ordförande Johan Abrahamsson 
 

Enligt statistik från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor har den upplevda 

otryggheten utomhus ökat i Mariestads kommun de senaste åren. Det skiljer 12 % mellan 

Mariestad och VGR genomsnitt. På frågan: ”Händer det att du avstår från att gå ut ensam av 

rädsla att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?” svarade varannan kvinna att de 

avstår från att gå ut själva och andelen män som avstår att gå ut själva har fördubblats mellan 

2018 och 2021.   

 

I Svenskt näringslivs enkätundersökning av kommuners företagsklimat svarande 47,47 % 

av företagarna att de tyckte minskad brottslighet och ökad trygghet var den viktigaste frågan 

att jobba med för att förbättra företagsklimatet i Mariestads kommun. 

Denna känsla av upplevad otrygghet verkar vara stor i Mariestad även om brottsstatistiken 

säger att det inte är otryggare i Mariestad än någon annanstans.  

 

 

Med anledning av detta undrar jag hur du/ni ämnar arbeta för att det ska bli en ökad trygghet i 

Mariestads kommun? 

 

Mariestad den 6/6-22 

 

Ida Ekeroth Clausson (S) 

 



 
 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 
 
 
Interpellation till socialnämndens ordförande 
 
I december 2020 ställde jag en interpellation till socialnämndens ordförande om 
äldreomsorgslyftet. Svaret var nedslående, då det påstods att intresset för att delta i 
äldreomsorgslyftet var mycket lågt bland personalen i Mariestad. Tack vare 
interpellationen och debatten som följde satte socialnämnden stort fokus på 
äldreomsorgslyftet och i april förra året hade antalet ansökningar ökat till närmare 
ett 40-tal. Därefter har det varit knapphändigt med information och därför lyfter jag 
ämnet igen. 
 

- Hur många av kommunens anställda deltar just nu i äldreomsorgslyftet? 
- Sedan 2021 har målgruppen för äldreomsorgslyftet utvidgats till att även 

omfatta första linjens chefer. Vidareutbildar sig några chefer i Mariestad inom 
äldreomsorgslyftet? 

- Hur arbetar kommunen för att fortsätta rekrytera deltagare till utbildningar 
inom äldreomsorgslyftet? 
 

 
Sebastian Ekeroth Clausson (S) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 90                                                   Dnr 2022/00014 

Tertial 1 2022 för Mariestads kommun och dess bolag 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner den prognostiserade årsprognosen som baseras på 
ekonomiska utfallet till och med den 30 april 2022. 
 

2. De nämnder som redovisar en avvikelse gentemot budget ska återkomma med åtgärder 
för en ekonomi i balans. De nämnder som avses är tekniska nämnden, socialnämnden 
och utbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en utökad ram för 2022 om totalt 12 miljoner kronor 
med följande fördelning: 

 Utbildningsnämnden 4 miljoner kronor 

 Tekniska nämnden 2,5 miljoner kronor 

 Socialnämnden 5,5 miljoner kronor 

2. Medlen tilldelas nämnderna till förfogande och nämnderna beslutar om fördelningen 
utifrån nämndernas framtagna åtgärdslistor. Finansiering av de 12 miljonerna sker från 
konto generella skatteintäkter. 

Reservation 

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

 

Ledamöterna i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

”Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag i beslutspunkt rörande 
utökad budget. Redan den 19 januari i år yrkade Socialdemokraterna att få lägga till en ny 
beslutspunkt på dagordningen - revidering av budget. Utifrån då nya beräkningar på skatt 
och statsbidrag beräknades kommunen göra en positiv avvikelse mot budget på drygt 25 
miljoner 2022. Istället för att lägga de extra pengarna på resultatet ansåg vi att de skulle 
läggas ut till nämnderna direkt. Vi föreslog att välfärdsnämndernas budgetar skulle 
förstärks med 20 miljoner kronor innevarande år. Det skulle ge verksamheterna bättre 
förutsättningar att planera sin ekonomi. 

Idag den 30 maj beslutade majoriteten att utöka budgeten och ta pengarna från de generella 
statsbidragen i likhet med vårt yrkande i januari. Vi hade dock gärna sett att fortsatt 20 
miljoner fördelats ut till välfärdsnämnderna fördelade 8 miljoner till utbildningsnämnden 
och 12 miljoner till socialnämnden. Trots denna extra tilldelning på 22,5 miljoner skulle 
kommunens resultat vara över vårt finansiella mål, vilket behövs med den investeringstakt 
vi har”. 



 

Kommunstyrelsen 
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Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker per tertial. Tertial 1 baseras på 
ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid tertial 1 ska en 
budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnderna till 
kommunstyrelsen. 

Kommunens totala prognostiserade resultat uppgår till 96,8 miljoner kronor vilket är 
42,8 miljoner bättre än budget.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tertialrapporten är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning 
och ha kontroll över intäkter och utgifter.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässig dimension. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med undantag för 
majoritetspartiernas tilläggsyrkande om utökad ram för 2022. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut och yrkar 
på följande tillägg: 

Kommunfullmäktige beslutar om en utökad ram för 2022 om totalt 12 miljoner kronor 
med följande fördelning: 

 Utbildningsnämnden 4 miljoner kronor 

 Tekniska nämnden 2,5 miljoner kronor 

 Socialnämnden 5,5 miljoner kronor 

Medlen tilldelas nämnderna till förfogande och nämnderna beslutar om fördelningen 
utifrån nämndernas framtagna åtgärdslistor. Finansiering av de 12 miljonerna sker från 
konto generella skatteintäkter. 

Yrkandet motiveras enligt följande: 

”Eftersom vissa kostnader dragit iväg anser majoritetspartierna att de tre största 
nämnderna ska tilldelas ökade medel för att täcka dessa, istället för att tvingas göra 
anpassningar som kan leda till att man måste dra ned på kvaliteten”. 

 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
att socialnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden tillförs totalt 15 miljoner 
kronor.  
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Yrkandet motiveras enligt följande: 

”Med en redan ansträngd budget måste nämnderna dessutom hantera effekterna av en 
kraftigt stigande inflation. Priserna på bland annat el, drivmedel och livsmedel har höjts. 
Det kommer att, och har redan, medfört ökade kostnader på en rad områden. Förslaget 
om tillskott till nämnderna ska förhindra akuta besparingar till följd av det ekonomiska 
läget. Till följd av kostnadsökningarna kommer även många privatpersoner att få en alltmer 
ansträngd ekonomi. Det kan komma att påverka kostnaderna för försörjningsstöd. 

Den höjda inflationstakten gick inte att förutse då budget för 2022 beslutades i fullmäktige. 
Det ska noteras att nämnderna även har ett effektiviseringskrav för innevarande år på 1 %. 
Fördelning av tillskottet nämnderna emellan behöver göras, (preliminärt 
utbildningsnämnden 5 miljoner kronor, socialnämnden 8 miljoner kronor och tekniska 
nämnden 2 miljoner kronor). 

Enligt prognos i T 1 finns ekonomiskt utrymme för kommunen att besluta om tillskott 
enligt förslaget ovan”. 

 

Ida Ekeroth Clausson (S) begär ajournering vilket beviljas. 

 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att socialnämnden, utbildningsnämnden och tekniska 
nämnden ska tillföras totalt 22,5 miljoner kronor med följande fördelning: 

 Utbildningsnämnden 8 miljoner kronor 

 Socialnämnden12 miljoner kronor 

 Tekniska nämnden 2,5 miljoner kronor 
 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag tillsammans 
med majoritetspartiernas tilläggsyrkande. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-12 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10 

Tertialrapport 1 2022 för Mariestads kommun 

  

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson  
Utbildningschef Maria Appelgren 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Socialchef Annika Larsson 
HR-chef Per Johansson 
Stabschef Per Garenius 
Tf. miljö- och byggnadschef Pia Ekström 

Controller Anna Blanck 



Majoritetens yrkande T1 2022 Mariestads kommun  

 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar om en utökad ram för 2022 om totalt 12 miljoner kronor med 
följande fördelning: 
 

 Utbildningsnämnden 4 miljoner kronor 

 Tekniska nämnden 2,5 miljoner kronor 

 Socialnämnden 5,5 miljoner kronor 
 

Medlen tilldelas nämnderna till förfogande och nämnderna beslutar om fördelningen utifrån 
nämndernas framtagna åtgärdslistor. 

 

Bakgrund 
Eftersom vissa kostnader dragit iväg anser vi i majoriteten att de tre största nämnderna ska 
tilldelas ökade medel för att täcka dessa, istället för att tvingas göra anpassningar som kan leda till 
att man måste dra ned på kvaliteten. 
 

 

Majoritetspartierna i kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 95                                                   Dnr 2022/00189 

Aktieägaravtal mellan Mariestad och Töreboda för VänerEnergi 
AB 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till aktieägaravtal mellan 
Mariestad kommun och Töreboda kommun för VänerEnergi AB. 

Med anledning av ovanstående beslut upphör konsortieavtalet mellan Mariestad 
och Töreboda kommuner daterat 29 december 1999 att gälla. 

2. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Töreboda kommun tar 
motsvarande beslut. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 februari 2020, § 69, om en 
översyn av styrdokument för de kommunala bolagen. Kommunchefen fick i uppdrag 
att se till att styrdokument för bolagen ses över och revideras vid behov. Det ska 
säkerställas att ägardirektiv och bolagsordning för bolagen samordnas med varandra.  

I samband med översynen framkom behovet av att ta fram ett aktieägaravtal mellan 
Töreboda och Mariestads kommuner för det delägda bolaget VänerEnergi AB. 

Framtagandet av aktieägaravtalet har gjorts i samråd mellan ordförandena i 
kommunstyrelserna, kommundirektörer samt ekonomichef.  

Syftet med aktieägaravtalet är att tydliggöra när ägarsamråd ska ske för att erhålla en 
gemensam ägarstyrning av det gemensamma bolaget VänerEnergi AB. Sådana frågor 
som kan hänskjutas till Ägarsamrådet är enbart sådana frågor som är väsentliga för 
bolaget och berör bolagets ägardirektiv, policys, verksamhetsinriktning, finansiering 
och satsningar. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt i övrigt genom internt 
genererade medel och/eller upplåning.  

Upplåning av medel sker genom upptagande av lån via Mariestads kommuns 
koncernbank. Parterna står risken för bolagets totala belåning.  

Töreboda kommuns risk motsvarar Töreboda kommuns andel i bolaget.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beaktas inte i ärendet. 

Bedömning ur social dimension 

Beaktas inte i ärendet. 
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag - Ksau § 156/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-03 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-02 

Aktieägaravtal 

Konsortieavtal 1999-12-29 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Töreboda kommun) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 

(VänerEnergi AB) 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-05-03 
Dnr: KS 2022/00189   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Aktieägaravtal mellan Mariestad och Töreboda 
för VänerEnergi AB 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till aktieägaravtal mellan 
Mariestad kommun och Töreboda kommun för VänerEnergi AB. 

 
Med anledning av ovanstående beslut upphör konsortieavtalet mellan 
Mariestad och Töreboda kommuner daterat 29 december 1999 att gälla. 

 
2. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Töreboda kommun tar 

motsvarande beslut. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 februari 2020, § 69, om en 
översyn av styrdokument för de kommunala bolagen. Kommunchefen fick i 
uppdrag att se till att styrdokument för bolagen ses över och revideras vid 
behov. Det ska säkerställas att ägardirektiv och bolagsordning för bolagen 
samordnas med varandra.  

I samband med översynen framkom behovet av att ta fram ett aktieägaravtal 
mellan Töreboda och Mariestads kommuner för det delägda bolaget 
VänerEnergi AB. 
 
Framtagandet av aktieägaravtalet har gjorts i samråd mellan ordförandena i 
kommunstyrelserna, kommundirektörer samt ekonomichef.  
Syftet med aktieägaravtalet är att tydliggöra när ägarsamråd ska ske för att 
erhålla en gemensam ägarstyrning av det gemensamma bolaget VänerEnergi 
AB. Sådana frågor som kan hänskjutas till Ägarsamrådet är enbart sådana frågor 
som är väsentliga för bolaget och berör bolagets ägardirektiv, policys, 
verksamhetsinriktning, finansiering och satsningar. 
 

  



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt i övrigt genom 

internt genererade medel och/eller upplåning.  

Upplåning av medel sker genom upptagande av lån via Mariestads 

kommuns koncernbank. Parterna står risken för bolagets totala belåning.  

Töreboda kommuns risk motsvarar Töreboda kommuns andel i bolaget.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beaktas inte i ärendet. 

Bedömning ur social dimension 

Beaktas inte i ärendet. 
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Aktieägaravtal mellan Mariestads kommun och 

Töreboda kommun för VänerEnergiAB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till aktieägaravtal mellan Mariestad 
kommun och Töreboda kommun för VänerEnergi AB. 
 

 Med anledning av ovanstående beslut upphör konsortieavtalet mellan Mariestad och 
Töreboda kommuner daterat 29 december 1999. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 februari 2020, § 69, om en översyn av 
styrdokument för de kommunala bolagen. Kommunchefen fick i uppdrag att se till att 
styrdokument för bolagen ses över och revideras vid behov. Det ska säkerställas att 
ägardirektiv och bolagsordning för bolagen samordnas med varandra.  

I samband med översynen framkom behovet av att ta fram ett aktieägaravtal mellan 
Töreboda och Mariestads kommuner för det delägda bolaget VänerEnergi AB. 
 
Framtagandet av aktieägaravtalet har gjorts i samråd mellan kommunstyrelsernas 
ordföranden och kommundirektörer samt ekonomichef.  
Syftet med aktieägaravtalet är att tydliggöra när ägarsamråd ska ske för att erhålla en 
gemensam ägarstyrning av det gemensamma bolaget VänerEnergi AB. Sådana frågor som 
kan hänskjutas till Ägarsamrådet är enbart sådana frågor som är väsentliga för bolaget och 
berör bolagets ägardirektiv, policys, verksamhetsinriktning, finansiering och satsningar  
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt i övrigt genom internt 

genererade medel och/eller upplåning.  

Upplåning av medel sker genom upptagande av lån via Mariestads kommuns 

koncernbank. Parterna står risken för bolagets totala belåning.  

Töreboda kommuns risk motsvarar Töreboda kommuns andel i bolaget.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beaktas inte i ärendet. 
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Bedömning ur social dimension 

Beaktas inte i ärendet. 
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AKTIEÄGARAVTAL 

Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag (”Avtalsdagen”) träffats 

MELLAN: 

1) Mariestads kommun, org.nr 212000-1686, 542 86 Mariestad  

(”Mariestads kommun”); och 

2) Töreboda kommun, org.nr 212000-1678, Box 83, 545 22 Töreboda (”Töreboda 

kommun”). 

Parterna ovan benämns härefter gemensamt som ”Parterna” och var för sig som 

”Part”. 

 

1.  Bakgrund 

VänerEnergi AB, org.nr 556354-1860 (”Bolaget”) har ett aktiekapital om 9 090 900 

kronor fördelat på 90 909 aktier. Samtliga aktier är av samma slag och med varje aktie 

följer en röst. Mariestads kommun äger 80 000 aktier, motsvarande 88 procent av 

samtliga aktier i Bolaget, och Töreboda kommun äger 10 909 aktier, motsvarande 12 

procent av samtliga aktier i Bolaget.  

Parterna har ingått Avtalet i syfte att reglera villkoren för bedrivande av Bolagets 

verksamhet samt Parternas mellanhavanden som aktieägare i Bolaget.  

Parterna tillsammans med Mariestads Energi AB, tillika Bolaget ingick ett konsortialavtal 

(”Konsortialavtalet”) den 29 december 1999. Konsortialavtalet hade till syfte att 

konkretisera en tidigare avsiktsförklaring som ingåtts mellan parterna i Konsortialavtalet. 

Av Konsortialavtalet framgår att Mariestads Energi AB, Mariestads kommuns helägda 

energibolag, förvärvar samtliga aktier i Töreboda Energi AB, vilket är Töreboda 

kommuns helägda energibolag. Därefter byter Mariestads Energi AB namn till 

Mariestad*Töreboda Energi AB. Konsortialavtalet reglerar ett åtagande för Mariestads 

kommun att överlåta tolv (12) procent av aktierna i bolaget Mariestad*Töreboda Energi 

AB till Töreboda kommun. Konsortialavtalet reglerar övergångsperioden från det att 

Konsortialavtalet ingås fram till dess att dels Mariestad*Töreboda Energi AB förvärvat 

aktierna i Töreboda Energi AB och dels till dess Töreboda kommuns förvärv av aktier i 

Mariestad*Töreboda Energi AB är fullföljt. Parterna tillsammans med Bolaget 

undertecknar Avtalet och i och med undertecknandet är Parterna och Bolaget överens 

om att Avtalet ersätter Konsortialavtalet i alla delar. 
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2.  Parternas åtaganden 

Parterna förbinder sig att vid bolagsstämmor och eljest utöva sin rösträtt och i övrigt 

agera på sådant sätt att vad som föreskrivs i detta Avtal iakttas.  

Om Part utsett styrelseledamot ansvarar den Parten för att styrelseledamoten agerar i 

enlighet med Partens åtaganden enligt Avtalet. 

Avtalet omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier och alla andra 

emissionsbevis, konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner och andra värdepapper som 

kan omvandlas till aktier i Bolaget från tid till annan (”Aktier”). 

3.  Bolagets verksamhet m.m. 

Bolagets verksamhet är att köpa in, producera och distribuera energi jämte med därmed 

förenlig verksamhet, samt tillhandahålla data- och telekommunikationstjänster från eget 

kommunikationsnät.  

Ändamålet med Bolagets verksamhet är att med god teknisk standard och optimalt 

resursutnyttjande, via bl.a. egna nät för el och fjärrvärme medverka i energiförsörjningen 

inom Mariestads kommun och Töreboda kommun, i riktning mot en ekologisk hållbar 

energiförsörjning. I verksamheten ska behovet av driftsäkerhet och service särskilt 

beaktas.  

Ett annat ändamål med Bolagets verksamhet är att via eget stadsnät för IT-

kommunikation i Mariestads kommun och angränsade kommuner skapa förutsättningar 

för konkurrens inom tele- och datakommunikation, till gagn för såväl 

kommuninvånarna som utvecklingen av det lokala näringslivet. I övrigt gäller särskilda 

föreskrifter för bolagets verksamhet.  

Bolagets idag gällande bolagsordning framgår av Bilaga 3.3. Skulle bestämmelse i detta 

Avtal strida mot bolagsordningen (i dess nuvarande lydelse eller framtida lydelse) ska 

Avtalet gälla före bolagsordningen i förhållandet Parterna emellan. Om bolagsordningen 

ändras ska bolagsordningen i dess nya lydelse biläggas detta Avtal som en ny Bilaga 3.3.   

4.  Finansiering m.m. 

Bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt i övrigt genom internt 

genererade medel och/eller upplåning.  

Upplåning av medel sker genom upptagande av lån via Mariestads kommuns koncernbank. 

För sådan upplåning utgår ett räntepåslag. Vad räntepåslaget bestäms till beslutas av 

kommunfullmäktige i Mariestads kommun i samband med den årliga budgeten.  
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Parterna är eniga om att risken för Bolagets totala upplåning ska fördelas enligt följande. 

Töreboda kommuns risk motsvarar Töreboda kommuns andel i Bolaget, det vill säga 12 

procent och Mariestads kommuns risk motsvarar Mariestads kommuns andel i Bolaget, 

det vill säga 88 procent. Den ersättning som Töreboda kommun erhåller för att stå sin 

del av risken för Bolagets totala upplåning utgör 12 procent av räntepåslag. 

Part har ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital, ställa säkerhet eller pant eller på 

annat sätt bidra till Bolagets finansiering.  

Förslag på elnätstaxa tas fram av Bolagets styrelse och respektive Part ska sedan fullfölja 

detta genom ett godkännande av respektive kommunfullmäktige. Om någon av 

respektive Parts kommunfullmäktige väljer att inte anta föreslagen taxa och det innebär 

att antagen taxa är lägre än den som Bolagets styrelse föreslagit ska detta regleras genom 

medel från berörd Part. Reglering sker då genom att berörd Part tillför medel till Bolaget 

motsvarande skillnaden mellan den taxa som Bolagets styrelse föreslår och den som 

kommunfullmäktige tog beslut om. Sådan reglering ska ske till dess berörd Parts 

kommunfullmäktige tar nytt beslut om taxa som motsvarar den taxa som Bolagets 

styrelse föreslagit.  

Varje Part åtar sig att vidta samtliga åtgärder och underteckna samtliga bekräftelser, 

samtycken och övriga dokument som är nödvändiga eller annars skäligen lämpliga för 

att genomföra eller verkställa en finansiering av Bolaget i enlighet med ovan under 

förutsättning att det inte är mer belastande för sådan Part än vad som följer av Avtalet. 

För det fall att kontrollbalansräkning som granskats av Bolagets revisor utvisar att 

Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och Parterna 

inte beslutar att likvidera Bolaget eller vidtar åtgärder för att tillse att det egna kapitalet 

uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet, har Part rätt att tillskjuta ytterligare 

kapital till undvikande av likvidationsplikt för Bolaget. Tillskottet skall göras genom 

villkorat kapitaltillskott. Parterna åtar sig att rösta för återbetalning av det villkorade 

kapitaltillskottet från tillgängliga medel innan någon vinstutdelning sker. 

5.  Bolagets styrelse, ledning och insyn  

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ledamöter med lägst fem 

(5) och högst tio (10) suppleanter.  

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun ska utse en ledamot och en suppleant i 

styrelsen. Övriga ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Mariestads 

kommun. Mandatperioden omfattar tiden från årsstämman som följer närmast efter det 

val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämman som följer närmast efter 

nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Mariestads kommun utser 

ordförande och vice ordförande i Bolagets styrelse.  

Om Part önskar ersätta sin utsedda ledamot eller suppleant ska Part ta upp detta till 

beslut i sitt kommunfullmäktige.  

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande, under 

förutsättning att ledamöter utsedda av Mariestads kommun är i majoritet. Vid förfall av 

en av Part utsedd ordinarie ledamot ska den av Parten utsedda suppleanten inträda i 

ledamotens ställe. 
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Vid omröstning i styrelse, där röstetalen väger lika, ska styrelsens ordförande ha 

utslagsröst. 

Part har rätt att ta del av Bolagets bokföring och Bolagets övriga handlingar. Denna rätt 

får endast utövas i Bolagets lokaler och under förutsättning att Part ger Bolaget skäligt 

varsel. Part ska svara för sina egna och Bolagets kostnader för tillhandahållande av sådan 

information.  

6.  Policyer och riktlinjer 

Parterna är överens om att Bolaget ska följa Mariestads kommuns policyer och riktlinjer.  

7.  Ägarombud  

För det fall att kommunfullmäktige i respektive kommun tar beslut eller kommer fram 

till ett ställningstagande i ett bestämt ärende och de två kommunfullmäktiges 

beslut/ställningstaganden inte är samstämmiga med varandra ska ärendet lyftas till 

bolagsstämman. Inför bolagsstämman ska respektive kommunfullmäktige besluta hur 

utsett ägarombud ska rösta på bolagsstämman.  

8.  Ägarsamråd 

Parterna ska bilda ett ägarsamråd (”Ägarsamråd”). Ägarsamrådets syfte är att skapa en 

god ägarstyrning och vara ett forum för diskussioner och samråd i frågor som 

ledamöterna i Bolagets styrelse har hänskjutit till Ägarsamrådet. Sådana frågor som kan 

hänskjutas till Ägarsamrådet är enbart sådana frågor som är väsentliga för Bolaget och 

berör Bolagets ägardirektiv, policys, verksamhetsinriktning, finansiering och satsningar 

Ägarsamrådet ska föra en kontinuerlig dialog med Bolagets styrelse om dessa väsentliga 

frågor samt ge respektive Part genom sitt ombud i Ägarsamrådet insyn i Bolaget i dessa 

frågor.  

Ägarsamrådet ska representeras av kommunstyrelseordförande och utsett ägarombud 

från respektive Part. Om överlåtelse av Parts aktier sker enligt punkt 9.5 i Avtalet ska 

representanter i Ägarsamrådet för den Part som överlåter sina aktier ersättas av 

representanter för Kontrollbolaget (se definition för Kontrollbolaget i punkt 9.5 i 

Avtalet).  

Ägarsamrådet ska sammanträda åtminstone två (2) gånger per år. Målsättningen är att 

ordinarie Ägarsamråd ska ske 1-2 månader före årsstämman.  

Det är ledamöter i Bolagets styrelse som får hänskjuta frågor till Ägarsamrådet. Vilka 

frågor som får hänskjutas till Ägarsamrådet framgår av punkt 8.1 ovan.  

En enskild ledamot i Bolagets styrelse har rätt att, efter ledamot erhållit dagordning för 

utsatt styrelsesammanträde men före utsatt styrelsesammanträde, begära av ordförande 

att få hänskjuta fråga som är uppsatt på dagordningen för dialog i Ägarsamrådet. Sådan 

begäran ska medges och ordförande ska informera övriga styrelseledamöter att fråga på 

dagordningen inför utsatt styrelsesammanträde ska bordläggas till nästkommande 

styrelsesammanträde för att först diskuteras i Ägarsamrådet.   
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Ägarsamrådet har inte mandat att ta några beslut utan kan enbart föra en diskussion om 

de frågor som hänskjutits till Ägarsamrådet. 

9.  Hembud 

Hembud ska gälla för Aktierna och finns reglerad i Bolagets bolagsordning. 

Vid överlåtelse, förköp och inlösen av Aktier enligt bestämmelserna nedan ska 

hembudsskyldigheten i Bolagets bolagsordning inte tillämpas. 

10. Överlåtelse av aktier 

Part har endast rätt att överlåta eller pantsätta sitt innehav av Aktier i enlighet med 

bestämmelserna i Avtalet. 

Överlåtelse, annan äganderättsövergång eller pantsättning av Aktier ska vara villkorad av 

att förvärvaren eller panthavaren tillträder Avtalet. 

Part äger endast överlåta hela sitt innehav av Aktier, om inte annat medges av den andra 

Parten. 

Part har inte rätt att utan den andra Partens medgivande utfärda optionsrätt till tredje 

man avseende rätt till förvärv av Aktier i Bolaget. Om sådan rätt medges ska den vara 

villkorad av att optionsinnehavaren tillträder Avtalet. 

Part har alltid rätt att överlåta sitt innehav av Aktier till av Parten direkt eller indirekt 

helägt bolag (”Kontrollbolaget”). Vid förvärvet ska Kontrollbolaget tillträda Avtalet 

som part. Överlåtande Part ansvarar solidariskt med Kontrollbolaget för förpliktelser i 

Avtalet. Överlåtande Part får inte sälja sina aktier i Kontrollbolaget utan att 

dessförinnan återförvärva de till Kontrollbolaget överlåtna Aktierna. Den överlåtande 

Parten ska skyndsamt informera den andra Parten om överlåtelsen. 

Part ska medverka till att aktieförvärv som sker enligt Avtalet införs i aktieboken. 

11. Förköp 

Part (”Erbjudande Part”) får överlåta sitt innehav av Aktier till tredje man under 

förutsättning att samtliga Aktier som Erbjudande Parten innehar i Bolaget först erbjuds 

till den andra Parten (”Förköpsberättigad Part”) till förköp. Förköpserbjudandet ska 

innehålla uppgift om tilltänkt förvärvare och övriga villkor för överlåtelsen. 

Förköpsberättigad Part ska inom trettio (30) dagar efter det att erbjudandet mottagits 

(”Fristen”) meddela om Förköpsberättigade Parten accepterar erbjudandet. 

Förköpsrätten får inte utövas beträffande färre antal Aktier än de som erbjudits till 

förköp eller på andra villkor än erbjudandet från tredje man. 

De genom förköp förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas tidigast trettio (30) 

dagar och senast fyrtiofem (45) dagar från dagen då Förköpsberättigad Part accepterade 

erbjudandet. 
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Om Förköpsberättigad Part förkastar förköpserbjudandet eller inte accepterar 

erbjudandet inom Fristen, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna 

Aktier till förvärvaren på de villkor som angivits i förköpserbjudandet. 

Vid överlåtelse av Aktierna enligt punkt 10.5 ovan ska förköpsrätt enligt denna punkt 11 

inte tillämpas. 

12. Inlösen av aktier vid avtalsbrott 

Om Part (”Avtalsbrytande Part”) begår väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse 

inom trettio (30) dagar efter uppmaning från den andra Parten (”Förfördelad Part”), har 

Förfördelad Part rätt att lösa in Avtalsbrytande Parts innehav av Aktier. 

Om Parterna inte kan enas om priset på Avtalsbrytande Parts Aktier ska priset 

fastställas i enlighet med bestämmelsen om värdering nedan. Den Förfördelade Parten 

får därefter välja att lösa in Avtalsbrytande Parts innehav av Aktier för ett lösenpris 

motsvarande 75 procent av de aktuella Aktiernas fastställda värde eller att erbjuda sitt 

eget innehav av Aktier till den Avtalsbrytande Parten för ett lösenpris motsvarande 100 

procent av de aktuella Aktiernas fastställda värde. Kostnaderna för värderingen ska 

bäras av den Avtalsbrytande Parten. De förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas 

inom trettio (30) dagar från det att priset fastställts. 

Avtalsbrytande Part som är skyldig att lämna sitt innehav av Aktier till inlösen till följd 

av avtalsbrott har inte rätt att rösta på bolagsstämma eller låta dennes utsedda 

styrelseledamot rösta på styrelsesammanträde. 

Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter inte andra påföljder med anledning av 

avtalsbrottet. 

Om Avtalsbrytande Part förnekar avtalsbrott kan Förfördelad Part istället välja ett 

inlösenförfarande enligt bestämmelsen om inlösen av Aktier vid oenighet ovan och 

samtidigt förbehålla sig rätt till rabatt enligt bestämmelsen om inlösen på grund av Parts 

avtalsbrott och/eller skadestånd. Den Förfördelade Parten har rätt till rabatt och/eller 

skadestånd om det i efterhand konstateras att Avtalsbrytande Part begått avtalsbrott. 

13. Inlösen av aktier vid förändrat ägande 

Part, som utgör juridisk person, är skyldig att inom trettio (30) dagar från det denne fick 

kännedom om väsentliga förändringar av ägarförhållandena i eller kontrollen över 

Parten, anmäla detta till den andra Parten. Skulle ägarförhållandet hos eller kontrollen 

över en Part väsentligt förändras, har den andra Parten rätt att begära inlösen av sådan 

Parts innehav av Aktier. Påkallande av inlösen ska meddelas senast tre (3) månader efter 

det att förändringen i ägarförhållandet eller kontrollen blivit känd. 

Om Parterna inte kan enas om priset på Aktierna ska priset fastställas i enlighet med 

bestämmelsen om värdering nedan. Kostnaderna för värderingen ska fördelas mellan 

Parterna proportionellt i förhållande till Parternas innehav av Aktier. De förvärvade 

Aktierna ska tillträdas och betalas inom trettio (30) dagar från det att priset fastställts. 
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Vid överlåtelse av Aktierna enligt punkt 10.5 ovan ska rätt till inlösen enligt denna 

punkt 14 inte tillämpas. 

14. Värdering 

Ska värdering av Aktier ske enligt bestämmelserna i Avtalet, ska värdet fastställas av en 

opartisk värderingsman. Parterna ska gemensamt utse värderingsman. Kan Parterna inte 

enas om värderingsman inom sju (7) dagar från Parts begäran om värdering ska 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut utse värderingsman. Den sålunda 

utsedda värderingsmannen ska inom sextio (60) dagar från det att uppdraget accepterats 

utföra en värdering av hela Bolagets marknadsvärde för att bestämma priset per Aktie. 

Värderingen är bindande för Parterna. Parterna är skyldiga att tillställa 

värderingsmannen sådana uppgifter som värderingsmannen begär. 

15. Bolagsavtal 

Avtalet utgör inte ett enkelt bolag. 

Om Avtalet skulle anses vara ett enkelt bolag, vilket inte varit Parternas avsikt, ska 

bestämmelserna i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag om uppsägning 

och likvidation inte tillämpas. 

16. Avtalstid och uppsägning 

Avtalet gäller till dess Part avyttrat sitt innehav av Aktier i enlighet med Avtalet. Part 

som säger upp Avtalet utan att ha avyttrat sina Aktier ska erbjuda sitt innehav av Aktier 

till den andra Parten enligt bestämmelsen ovan om inlösen på grund av Parts 

avtalsbrott. Vad som där anges om Avtalsbrytande Part ska avse den Part som säger 

upp Avtalet. 

Bestämmelserna nedan om sekretess ska ha fortsatt giltighet efter Avtalets upphörande 

för den tid som där anges. 

17. Sekretess 

Parterna förbinder sig att inte till utomstående lämna information rörande Avtalet och 

de förhandlingar som föregått Avtalet eller information om Bolaget eller den andra 

Parten som Part fått ta del av. Detta gäller oavsett om informationen lämnats skriftligen 

eller muntligen och oberoende av format. 

Ovanstående gäller inte för sådan information som 

 vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på 

annat sätt än genom överträdelse mot Avtalet; eller  

 redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand har 

utvecklat innan ingåendet av Avtalet och som inte, direkt eller indirekt, har 

erhållits genom överträdelse mot Avtalet. 
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Denna sekretessförbindelse förhindrar inte Part från att lämna sådan information som 

Part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller myndighetsbeslut. Om Part skulle 

ha eller åläggas skyldighet att lämna sådan information, åtar sig Parterna att omedelbart 

underrätta den andra Parten. Parterna ska göra sitt bästa för att tillse att information 

som lämnas i enlighet med denna punkt, så långt möjligt, behandlas konfidentiellt av 

mottagaren av informationen.  

Sekretessåtagandet gäller så länge en Part äger Aktier och under en period av två (2) år 

därefter. 

Det noteras att Parterna aldrig behöver samråda avseende sådan information som 

Parterna är skyldiga att lämna ut enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Parterna ska dock informera varandra om 

information som utlämnats enligt föregående mening. 

Part som brister i sin skyldighet enligt denna punkt 17 ska vid varje tillfälle Part brister 

betala ett vite om 250 000 kronor till den andra Parten.  

 

18. Vite, skadestånd och hävning 

Part som begår avtalsbrott är skadeståndsskyldig även om avtalsbrottet inte är väsentligt. 

Skadestånd utesluter inte andra påföljder med anledning av brott mot Avtalet. Avtalet kan 

emellertid inte hävas på annat sätt än i enlighet med bestämmelserna om inlösen. 

 

19. Fullständig reglering 

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering avseende Avtalets innehåll och 

ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser 

och överenskommelser mellan Parterna.  

20. Ändringar och tillägg 

Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande endast om de är skriftliga och 

undertecknade av båda Parter. 

21. Tillämplig lag och tvister 

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. 

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol av 

Skaraborgs tingsrätt som första instans.  
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Avtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna tagit var sitt. 
 
Ort: 
 
Datum:  
 
MARIESTADS KOMMUN TÖREBODA KOMMUN 
 
 
_________________________ 
[Behörig firmatecknare] 
För erkännande av att detta avtal ersätter 
alla delar i Konsortialavtalet, undertecknar 
Bolaget detta Avtal i egenskap av part i 
Konsortialavtalet  
 
VÄNERENERGI AB 
 
_________________________ 
[Behörig firmatecknare] 

 
 
_________________________ 
[Behörig firmatecknare] 
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