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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-01-28 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad, kl 18:00 – 18:40 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande  

Utses att justera Henrik Karlsson och Ola Bertilsson  

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-5 

 Malin Eriksson  

Ordförande   

 Jan Wahn  

Justerande  

 Henrik Karlsson Ola Bertilsson 
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Beslutande Jan Wahn (C) ordförande 
Sandra Magnusson (M) 1:e vice ordförande 
Catarina Åkerblad (S) 2:e vice ordförande 
Johan Abrahamsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Erik Ekblom (M) ledamot 
Liselotte Andersson (M) ersättare 
Anita Ahl (M) ersättare 
Göte Andersson (M) ledamot 
Anders Bredelius (M) ledamot 
Ola Jonegård (M) ledamot 
Yvonne Gogolin (M) ledamot 
Richard Thorell (M) ledamot 
Cathrine Kronberg (M) ledamot 
Björn Fagerlund (M) ledamot 
Urban Claesson (M) ledamot 
John-Gunnar Nilsson (M) ledamot 
Rolf  Rutgersson (M) ledamot 
Elin Abrahamsson (M) ledamot 
Anders Karlsson (C) ledamot 
Helena Hallerhed (C) ledamot 
Leif  Andersson (C) ledamot 
Johan  Gotthardsson (L) ledamot 
Jan  Hallström (L) ledamot 
Morgan Forsberg (KD) ledamot 
Emma Sjögren (KD) ledamot 
Marianne Johansson (S) ersättare 
Janne Jansson (S) ledamot 
Nils Farken (S) ersättare 
Sebastian Clausson (S) ledamot 
Anita Olausson (S) ledamot 
Leif  Udéhn (S) ledamot 
Tuula Ojala (S) ledamot 
Ola Bertilsson (S) ledamot 
Sture Pettersson (S) ledamot 
Lillemor Ågren (S) ledamot 
Björn Nilsson (S) ledamot 
Gun-Britt Alenljung (S) ledamot 
Per Rosengren (V) ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Britta Wänström (V) ledamot  ej § 4 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
Riitaa Holmblad (SD) ledamot 
Per-Olof Henningsson (SD) ledamot 
Per Johansson (SD) ersättare 
Joar Strid (SD) ledamot 
Henrik Andersson (MAP) ledamot 

Henrik Claesson (MAP) ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-01-28 

Anslagsdatum 2019-02-06 Anslaget tas ner 2019-03-01 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 1 Dnr 2019/00028  

Handlingar att anmäla 

  

Redovisning av ej verkställda beslut inom socialnämndens 
verksamhetsområden (KS 2018/286) 

Socialnämnden ska för varje kvartal lämna en rapport till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) över de beslut inom socialtjänst och LSS som inte har 
verkställts inom föreskriven tid. Rapporten ska även delges fullmäktige.  
 
Socialnämnden har lämnat en rapport för kvartal 3, år 2018. 
 
Kommunfullmäktige anteckningar redovisningen till protokollet. 

___________________________      

Beslut om tillfällig överförmyndare i Mariestad (KS 2018/290) 

Beslut från Länsstyrelsen om att utse tillfällig överförmyndare i Mariestad till 
dess att en överförmyndarnämnd finns på plats. Kristofer Svensson har 
förordnats till överförmyndare och förordnandet sträcker sig till 2019-02-28.  

____________________________     

Medborgarförslag om hjärtstartare i Tidavad (KS 2018/445) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har erhållit ett medborgarförslag om att införskaffa en 
hjärtstartare till Tidavad. Förslagsställaren föreslår att hjärtstartaren ska placeras 
på skolan, där det befinner sig många människor både dagtid såväl som 
kvällstid.  

___________________________      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 1 (forts). 

___________________________ 

Medborgarförslag om GC-väg mellan Sandbäcksvägen och 
Stockholmsvägen (KS 2019/9) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har erhållit ett medborgarförslag om en gång- och 
cykelväg från Sandbäcksrondellen till Krontorpsrondellen. Förslagsställaren 
motiverar sitt förslag med ett ökande antal cyklister som i dagsläget cyklar den 
berörda sträckan, men som tvingas använda vägbanan. 

____________________________      

Medborgarförslag om GC-väg från Segerstad/Jula/Utby till Ullervad  
(KS 2019/12) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har erhållit ett medborgarförslag om en gång- och 
cykelväg från Segerstad/Jula/Utby till Ullervad. Förslagsställaren motiverar sitt 
förslag med att en gc-väg längs med väg 201 ökar säkerheten och möjliggör 
pendling med cykel till Mariestad, gång från Segerstad, Jula och Utby till 
Ullervad och cykelpendling till Karlebykorset för vidare bussfärd mot till 
exempelvis Skövde.   

_____________________________ 
 
 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-01-28 

Sida 6 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 1 (forts). 

___________________________ 

Medborgarförslag om utsmyckning i form av fyrar (KS 2019/32) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har erhållit ett medborgarförslag som avser utsmyckning 
av Karlsholmeviken och dammen i parken vid Sjöhagaparken i form av fyrar i 
mindre storlek. 

_____________________________ 

Motion om förbättring av kommunens vattenförsörjning (KS 2019/41) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till tekniska nämnden för 
beredning. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska bygga om 
nuvarande vattenintag i Vänern samt skaffa en reservvattentäkt med 
grundvatten.  

_____________________________ 

Motion om plan för hur digital isolering bland äldre kan motverkas  
(KS 2019/48) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Sebastian Clausson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun, inom 
ramen för arbetet med att minska ensamheten bland äldre, också upprättar en 
plan för hur digital isolering bland äldre kan motverkas.  

______________________________ 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 1 (forts). 

___________________________ 

 
Fråga till socialnämndens ordförande om friskvårdsinsatser inom sektor 
stöd och omsorg (KS 2019/39) 

 
Med fullmäktiges medgivande ställer Sebastian Clausson (S) en fråga till 
socialnämndens ordförande Erik Ekblom (M) som rör friskvårdsinsatser inom 
sektor stöd och omsorg för att minska sjukfrånvaron inom sektorn.  

Socialnämndens ordförande svarar på frågan.   

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Digitaliseringsstrateg Maria Nilsson 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson  
Socialchef Karin Utbo 
Folkhälsostrateg Gabriella Idholt 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 2 Dnr 2017/00020  

Revidering av Mariestads kommuns riktlinjer för information 
och kommunikation  
(Kommunikationspolicy för Mariestads kommun) 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till kommunikationspolicy för 
Mariestads kommun. 

2. All kommunikation samordnas under kommunikationsenheten.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-11 (§ 18/17) att ge 
kommunchefen i uppdrag att revidera Mariestads kommuns riktlinjer för 
information och kommunikation. Uppdraget vidaredelegerades till 
kommunikationschefen.  
 
En kommun har ett omfattande ansvar att informera om sin verksamhet och 
kommunicera med omvärlden i olika syfte.  
 
Gemensamma grundläggande riktlinjer och ett gemensamt synsätt på 
kommunikation stärker organisationen i detta uppdrag. Kommunikation utförd 
på ett professionellt och enhetligt sätt stärker förtroendet för kommunen och 
bidrar till dess attraktivitet.    
 
Denna kommunövergripande policy omfattar principer för hur hela 
organisationen, inklusive de kommunala bolagen, ska förhålla sig till 
kommunikation och gäller på långsikt. Riktlinjer, rutiner, strategier och planer 
för kommunikation, med olika syfte och tidshorisont, kompletterar policyn. 
 
Det gällande styrdokumentet för kommunikation från 2005 har fungerat väl 
och ligger till grund för denna policy. I allt väsentligt är grundläggande 
förhållningssätt och principer desamma som tidigare men innehållet har 
uppdaterats och strukturen förtydligats.  
 
Jämfört med tidigare dokument har tillägg gjorts som talar om att kommunen 
ska prioritera moderna hållbara metoder och digitala kanaler för sin 
kommunikation. Digitala kanaler har ofta bättre genomslagskraft till en lägre 
kostnad och sparar miljön.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 2 (forts). 

___________________________ 
 

Utöver det har även en skrivning om kriskommunikation lagts till då behovet av 
kommunikation vid särskilda händelser och påfrestningar i samhället ökat.  
 
Även information om kommunens om varumärke och 
marknadskommunikation har lagts till, då kommunikation för att marknadsföra 
kommunen är prioriterad inom många områden. 

Innehåll som berör arbetssätt har tagits bort och kommer att placeras i andra 
styrdokument som riktlinjer och rutiner.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2018-11-21 att 
återremittera ärende om kommunikationspolicy för att behandlas i samband 
med ärendet om uppdrags- och organisationsbeskrivning för 
kommunikationsenheten.  
 
Kommunikationsenheten har uppdaterat policyn att omfatta även de 
kommunala bolagen och deltar vid dagens sammanträde med ärende om 
uppdrags- och organisationsbeskrivning för kommunikationsenheten.    

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 § 1/19.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-07, 
Revidering av Mariestads kommuns kommunikationspolicy 
 
Förslag till kommunikationspolicy för Mariestads kommun 2018-12-07 

 

Expedieras till: 
Chef för sektor ledning Åsa Alvner, Kommunikationschef Annika Björklund 
Utbildningschef Maria Appelgren, Chef DaCapo Maria Henriksson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 3 Dnr 2018/00426  

Ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser 
enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom 
vård och omsorg och socialpsykiatrin 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen ändring av taxekonstruktion 
gällande avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen inom vård och omsorg och socialpsykiatrin. 
 
Den nya taxekonstruktionen ska gälla från och med 2019-04-01.  

Bakgrund 

Allt större krav ställs idag på den offentliga sektorn. Det har skapats höga krav 
på effektivitet och rationaliseringar inom offentlig verksamhet. Lagändringar 
och förändrade förutsättningar ökar kostnaderna i kommunerna. 
Socialnämndens verksamheter har genom åren vidtagit omfattande åtgärder för 
att minska kostnader och möjligheterna till ytterligare omfattande 
neddragningar är små. 
 
Inför budgetåret 2018 fick socialnämnden en utökad budgetram med 7 000 tkr 
varav 1 800 tkr motsvarade det ökade PO-pålägget. Socialnämndens 
detaljbudget för 2018 visade på ett underskott med 4 890 tkr. Socialnämnden 
behövde därför vidta åtgärder motsvarande 4 890 tkr. 
 
Socialnämnden beslutade 2017-12-19 om en åtgärdsplan som innehöll 19 olika 
åtgärder vilka motsvarade en besparing på 4 890 tkr. Denna besparing redovisas 
i budget och prognosen som budgetjustering. De åtgärder som socialnämnden 
beslutade i december 2017 är inte tillräckliga för att nå en budget i balans. Det 
krävs mer omfattande åtgärder. Ett av förslagen på åtgärder för att nå en 
budget i balans är att höja avgifterna för serviceinsatser. 
 
Socialnämnden har därför i beslut 2018-11-20 föreslagit att fullmäktige ska anta 
en ny taxa gällande avgifter insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen inom vård och omsorg och socialpsykiatrin. Den nya taxan ska 
gälla från 2019-04-01.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 3 (forts). 

___________________________ 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 8/19 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-06,  
Ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser enligt 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg och 
socialpsykiatrin  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Elizabeth Lindholm Hahne, 2018-10-18, 
ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen 

och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg och socialpsykiatrin from 
2019-04-01. 
 
Förslag till ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser enligt 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg och 
socialpsykiatrin from 2019-04-01. 
 
Insatser i ordinärt boende – en verksamhet i utveckling, 2018-10-18.  

 

Expedieras till: 
Socialnämnden, Helena Andersson 
Tf socialchef Elizabeth Lindholm Hahne 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 4 Dnr 2018/00431  

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av ”Taxa för tillsyn 
inom strålskyddslagens område” med justeringen att sista punkten i § 7 
”Anmälan om att befintlig verksamhet upphör” utgår.  
 
Britta Wänström (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet.  

Bakgrund 

Miljö- och energidepartementet utfärdade en ny strålskyddslag i april 2018 samt 
även en ny strålskyddsförordning i maj samma år.  
 
Verksamhet miljö- och byggnad har reviderat taxan för tillsyn inom 
strålskyddslagens område för att hänvisa till rätt lagrum (med anledning av de 
nya lagarna).  
 
Miljö- och byggnadsnämnden godkände revideringarna i taxan vid sitt 
sammanträde 2018-12-05 och beslutade att överlämna förslaget till reviderad 
taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område till fullmäktige för fastställande.  

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 § 9/19 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef  Kristofer Svensson 2019-01-02, 
Revidering av taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 4 (forts). 

___________________________ 
 
Protokollsutdrag Mbn § 117/18 
 
Förslag till reviderad ”Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område” 

 
Gällande ”Taxa enligt strålskyddslagen” antagen av fullmäktige 2017-12-11 

 

Expedieras till: 
Miljö- och byggnadsnämnden, Anneli Bergqvist 
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 5 Dnr 2019/00029  

Valärenden 

  

Val av revisor till Räddningstjänsten Östra Skaraborg (KS 2018/347) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Lars-Göran Kvist (S) 
till revisor i Räddningstjänsten Östra Skaraborg mandatperioden 2019-2022.  

Bakgrund 

Enligt kommunalförbundets förbundsordning § 15 ska det finnas två revisorer 
med samma mandatperiod som direktionen. Revisorerna väljs genom att 
medlemskommunerna, enligt en rullande turordning mellan kommunerna i 
bokstavsordning, väljer en vardera. Innevarande mandatperiod är det Mariestad 
och Skövde som innehar uppdraget att utse revisorer till förbundet.     

____________________________ 

Entledigande och val av ledamot i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB  
(KS 2019/49) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Sune B Jansson (C) från uppdraget att vara 
ledamot i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB.  
 
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige ersättaren Emil 
Gullbrantz (C) till ny ledamot i styrelsen efter Jansson (C) och May-Brith 
Jansson (C) till ny ersättare efter Gullbrantz (C). 

Bakgrund 

Sune B Jansson (C) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara 
ledamot i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB.  

_____________________________ 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 5 (forts). 

___________________________ 

Entledigande och val av ordförande i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB 
(KS 2019/50) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Erik Ekblom (M) från uppdraget att vara 
ordförande i styrelsen för Mariehus AB. Entledigandet träder i kraft efter 
bolagets extra bolagsstämma.  
 
På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Björn Mossberg (M) till ny 
ordförande efter Ekblom.  

Bakgrund 

Erik Ekblom (M) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara 
ordförande i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB.    

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
Kommunrevisionen 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Valda ledamöter/ersättare 
Mariehus Fastigheter AB 

 


