
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Torsö, Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad kl. 18:00-19:40 
Sammanträdet ajournerades kl. 19:08-19:15 

Beslutande Se nästa sida 

  

Utses att justera Anette Karlsson och Linnea Wall 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 29-42 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande   
 Jan Wahn  

Justerande  
 Anette Karlsson Linnea Wall 
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Beslutande 
 

 
 
 
Beslutande på 
distans 

Jan Wahn (C) ordförande 
Erik Ekblom (M) 1:e vice ordförande 
Catarina Åkerblad (S) 2:e vice ordförande 
 
Johan Abrahamsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M)  ledamot 
Henrik Karlsson (M)  ledamot 
Margareta Berggren (M) tjänstgörande ersättare 
Sten Bergheden (M)  ledamot 
Johan Magnusson (M) tjänstgörande ersättare 
Göte Andersson (M)  ledamot 
Anders Bredelius (M)  ledamot 
Ola Jonegård (M)  ledamot 
Yvonne Gogolin (M)  ledamot 
Richard Thorell (M)  ledamot 
Katarina Brydzinski (M) tjänstgörande ersättare 
Anita Ahl (M)  ledamot 
Urban Claesson (M) ledamot 
John-Gunnar Nilsson (M)  ledamot 
Börje Andersson (M)  tjänstgörande ersättare 
Elin Abrahamsson (M)  ledamot 
Anders Karlsson (C)  ledamot 
Helena Hallerhed (C)  ledamot 
Leif Andersson (C)  ledamot 
Göran Hellström (L)  tjänstgörande ersättare 
Jan Hallström (L)  ledamot 
Morgan Forsberg (KD)  ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD)  ledamot 
Ida Ekeroth Clausson (S)  ledamot 
Janne Jansson (S)  ledamot 
Linnea Wall (S)  ledamot 
Sebastian Ekeroth Clausson (S)  ledamot 
Anita Olausson (S)  ledamot 
Leif Udéhn (S)  ledamot 
Nils Farken (S)  ledamot 
Ola Bertilsson (S)  ledamot 
Sture Pettersson (S)  ledamot 
Lillemor Ågren (S)  ledamot 
Björn Nilsson (S)  ledamot 
Marianne Johansson (S) tjänstgörande ersättare 
Chris Nygren (V)  tjänstgörande ersättare 
Marie Engström Rosengren (V)  ledamot 
Britta Wänström (V)  ledamot 
Mats Karlsson (MP)  ledamot 
Henrik Andersson (-) ledamot 
Henrik Claesson (MAP)  ledamot 
Riitta Holmblad (SD)  ledamot 
Beatrice Barck (SD)  ledamot 
Per Johansson (SD)  ledamot 
Joar Strid (SD)  ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-03-29 

Anslagsdatum 2021-04-07 Anslaget tas ner 2021-04-29 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunfullmäktiges sammanträde på distans  
(KS 2020/132) 

 

Under rådande omständigheter och för att följa Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av  
covid-19 har kommunfullmäktiges ordförande Jan Wahn (C) beslutat att 
genomföra fullmäktiges sammanträde med deltagande på distans. 
Kommunfullmäktiges presidium och sekreterare finns fysiskt på plats i 
sammanträdesrum i stadshuset, övriga deltar på distans.  

Vid behov kan ytterligare sammanträden behöva genomföras på distans. 
Ordförande kommer om så är fallet, att ta beslut inför varje enskilt 
sammanträde. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 29 Dnr 2021/00008  

Anmälningsärenden 
  

Anmälan av nyvald i kommunfullmäktige 
 

Beslut om efterträdarval i kommunfullmäktige (L) (KS 2021/42) 
Länsstyrelsen meddelar i ett beslut daterat 2021-03-09 att Brita Kvicklund (L) 
har utsetts till ny ersättare för Liberalerna i kommunfullmäktige från och med 
den 22 februari 2021. Kvicklund (L) har utsetts som efterträdare för tidigare 
ersättaren Wassen Abdul (L).  

 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
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Kf § 29 (forts.) 
 

Revisionsrapport om granskning av uppföljning och kontroll 
av särskilt boende (KS 2021/138) 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
granskning av uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet för särskilt 
boende. 

Granskningen visar att socialnämnden i allt väsentligt säkerställt en 
ändamålsenlig uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet för särskilt 
boende.  

Revisionsrapporten har skickats till socialnämnden och har även överlämnats 
till kommunstyrelsen och till fullmäktiges presidium för kännedom. 

 

Rapporten anmäls härmed till fullmäktige. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 30 Dnr 2021/00010  

Anmälan av nya medborgarförslag 
  

Medborgarförslag om att göra Lillängsskogen till 
naturreservat (KS 2021/131) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
(sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Reservation 
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Britta 
Wänströms(V) yrkande.   

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska göra 
Lillängsskogen i sin helhet till naturreservat så att tillgängligheten till områdena 
norr om Stockholmsvägen säkerställs även i framtiden. 

Behandling på sammanträdet 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 

Britta Wänström (V) yrkar att medborgarförslaget ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med presidiets förslag.   

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
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Kf § 30 (forts.) 
 

Medborgarförslag om att sätta upp skyltar på gång- och 
cykelvägar (KS 2021/127) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska sätta upp skyltar 
på gång- och cykelvägar för att tydliggöra hur gångtrafikanter och cyklister ska 
agera i trafiken. Skyltarna ska på ett tydligt sätt peka ut vilken sida som gäller för 
respektive trafikslag, vilket underlättar för trafikanter att göra rätt och kan leda 
till en ökad trafiksäkerhet.  

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
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Kf § 30 (forts.) 
 

Medborgarförslag om att sänka hastigheten på Forsvägen i 
Ullervad (KS 2021/124) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska sänka 
hastigheten på Forsvägen i Ullervad till 30 km/h. Vägen är hårt trafikerad, 
exempelvis av ungdomar på väg till och från skolan och vägen saknar trottoarer 
vilket gör att personer är oskyddade. Vissa partier har även dålig sikt på grund 
av den kuperade terrängen. 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
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Kf § 30 (forts.) 
 

Medborgarförslag om att anordna utflyktsbåtar  
(KS 2021/109) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska anordna 
utflyktsbåtar, en båtlinje till skärgården i kommunal regi under sommarhalvåret. 
Förslagsvis skulle båten kunna utgå från hamnen på morgonen och en ny 
uppsamlingstur skulle kunna erbjudas under eftermiddagen. Införande av 
utflyktsbåtar skulle kunna göra Mariestad mer attraktivt för turister och skulle 
även kunna minska biltrafiken ut mot Torsö. 

 

Expedieras till: 
Utvecklingschef Jonas Johansson 
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Kf § 30 (forts.) 
 

Medborgarförslag om att öka kunskapen om den vikingatida 
historien (KS 2021/74) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun menar att den lokala kunskapen om 
kommunens kvalificerade besöksmål och sevärdheter kan locka till inflyttning 
av privatpersoner och etablering av nya företag. Förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska följa upp förra årets introduktion genom att tydligt informera 
om folkbildningsprojektet exempelvis på kultursektorns, bibliotekets och 
museets hemsidor. 

 

Expedieras till: 
Sektorchef Åsa Alvner 
Utvecklingschef Jonas Johansson 
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Kf § 30 (forts.) 
 

Medborgarförslag om kommunikationer till och från 
Mariestad och Norra Skaraborg (KS 2021/137) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
(sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut.  

Bakgrund 

En invånare konstaterar att goda kommunikationer till och från Mariestad och 
Norra Skaraborg är en av grundstenarna för en god utveckling. 
Förslagsställaren lämnar i tillhörande bilagor förslag på kommunikationer till 
och från Mariestad och Norra Skaraborg. 

 

Expedieras till: 
Tf. kommundirektör Thomas Johansson 
Tf. samhällsbyggnadschef Jonas Johansson 
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Kf § 30 (forts.) 
 

Medborgarförslag om cykelställ utanför NOVAB Arena  
(KS 2021/143) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare konstaterar att det i samband med att parkeringen utanför 
NOVAB Arena gjordes om så förvann det cykelställ som tidigare fanns på 
platsen.  

Avsaknaden av cykelställ skapar en situation där cyklar istället parkeras utanför 
entrén. Att åter placera ett cykelställ på platsen skulle innebära möjlighet att 
reglera så att cyklar inte parkeras fel och ställs i vägen för exempelvis 
utryckningsfordon. Cykelställ möjliggör också för cykelägaren att låsa fast sin 
cykel. 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
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Kf § 30 (forts.) 
 

Medborgarförslag om att flytta statyn ”Pomona” (KS 2021/144) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare föreslår att statyn Pomona, som idag är placerad på Fisktorget, ska 
flyttas. Förslagsvis skulle den kunna flyttas till Esplanaden som förslagsställaren 
anser åter blivit en vacker och blommande plats för konstutställningar ute i det 
fria. 

 

Expedieras till: 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
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Kf § 30 (forts.) 
 

Medborgarförslag om att röja vass i ån Tidan (KS 2021/145) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare föreslår att kommunen ska röja upp vassen i ån Tidan, från 
mynningen upp till järnvägsbron i Mariestad. 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
 

  



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Sida 16 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf § 30 (forts.) 
 

Medborgarförslag om att döpa om Bantorget (KS 2021/146) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare föreslår att Bantorget ska döpas till Kotorget, ett namn som 
förslagsställaren menar säger mer om platsens historia.  
 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
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Kf § 30 (forts.) 
 

Medborgarförslag om korsningen Bergsgatan - Gnejsvägen 
(KS 2021/141) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

Invånare i Mariestad föreslår åtgärder för att skapa en säkrare trafikmiljö vid 
korsningen Bergsgatan – Gnejsvägen. 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
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Kf § 30 (forts.) 
 

Medborgarförslag om strålkastare vid Prismaskolan (KS 
2021/87) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare föreslår att kommunen ska sätta upp strålkastare på taket vid 
Prismaskolans idrottshall. Strålkastarna ska riktas mot pulkabacken och den 
intilliggande gångbanan vid skogsdungen. Detta för att skapa en säkrare och 
tryggare miljö. 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 31 Dnr 2021/00009  

Anmälan av nya motioner  
  

Motion om handlingsplan för maximalt antal 30 
medarbetare per chef (KS 2021/163) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Bakgrund 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) konstaterar att det finns en rekommendation i 
kommunen om att varje chef som mest ska ha 30 underställda medarbetare. 
Motionären föreslår att kommunen ska ta fram en handlingsplan för hur 
rekommendationen om maximalt 30 medarbetare per chef ska kunna nås. 

 

Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson 
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Kf § 31 (forts.) 
 

Motion om att se över möjligheten att tillhandahålla lokaler 
till ideella föreningar (KS 2021/166) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Bakgrund 

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

 

Expedieras till: 
Sektorchef ledning Åsa Alvner 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 32 Dnr 2021/00011  

Frågor och interpellationer 
  

Interpellation om hantering av motionen om offentliga 
cykelpumpar (KS 2019/143) 

Med fullmäktiges medgivande ställer Janne Jansson (S) en interpellation till 
tekniska nämndens ordförande om hanteringen av motionen om offentliga 
cykelpumpar. 
 

Ordförande i tekniska nämnden, Sven-Inge Eriksson (KD), svarar på 
interpellationen. 

I interpellationsdebatten deltar även Mats Karlsson (MP).  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 33 Dnr 2019/00420  

Utökning av investeringsbudgeten 2021 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om att utöka investeringsbudgeten 2021 med 
35 000 000 kronor för exploatering samt ombyggnad av fastigheter i 
hamnområdet.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för 
kommunstyrelsen till förfogande utökas med 30 000 000 kronor. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för tekniska 
nämnden utökas med 5 000 000 kronor  

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt 
att omsätta och nyupplåna inom en totallåneram för koncernbanken om 
2 335 000 000 kronor. Detta är en utökning med 35 000 000 kronor och 
ersätter tidigare fattat beslut om låneram för år 2021 (kf § 116/21).    

Bakgrund 

För året 2021 uppgår investeringsbudgeten till totalt 204 000 000 kronor. Efter 
utökningen av investeringsramen om 35 000 000 kronor så uppgår den totala 
investeringsramen till 239 000 000 kronor. Dessa nya 35 000 000 kronor 
kommer att användas till markexploatering samt till ombyggnad av fastigheter 
inom hamnområdet. Markexploateringen kommer att avyttras inom några år 
och därmed genereras intäkter till kommunen. Tillgångar i mark har ingen 
driftkostnad dvs. ingen avskrivningskostnad. Ombyggnader av fastigheter inom 
hamnområdet kommer att finansieras genom ökade hyresintäkter. 

Inom kommunfullmäktiges finansiella mål finns delmål som mäts årligen för att 
se hur målet ska uppnås. 

Investeringsmålet baseras på en total investeringsram för perioden 2020-2022 
samt en minskad lånefinansiering över tid. 

⋅ Skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över 
mandatperioden och en total investeringsram om 270 000 000 kronor 
(2020-2022) 

⋅ Taxefinansierade investeringar kan vara lånefinansierade över 
mandatperioden och total investeringsram om 216 000 000 kronor 
(2020-2022) 

⋅ Mariestad kommuns totala investeringsram uppgår till 486 000 000 
kronor (2020-2022). 
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Efter bokslutet 2020 investerade kommunen totalt för 186 000 000 kronor. 
Utav dessa 186 000 000 kronor var 110 000 000 kronor skattefinansierat och 
50 000 000 kronor var exploateringsinvesteringar och resterande 26 000 000 
kronor var till taxefinansierade verksamheter (VA). Därmed uppnås delmålet 
för året 2020.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 36/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09 

 

Expedieras till: 
Kommundirektör 
Sektorchefer 
Teknisk chef 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 34 Dnr 2016/00419  

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Lillängen 2:1 
och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, 
Mariestad centralort, Mariestads kommun.  

Reservation 
Ledamöterna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar 
sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 januari 2017, § 4, om 
uppdrag att ta fram ny detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 50-60 nya bostäder i flerbostadshus i 
anslutning till Stockholmsvägen. Förtätning av bebyggelse längs 
Stockholmsvägen är en av kommunens övergripande principer för utveckling 
av staden. Planområdet omfattar knappt 6 000 m2 tätortsnära naturmark och är 
beläget cirka 1,4 kilometer öster om Mariestad centrum. Planområdet gränsar i 
norr till Stockholmsvägen, i öster till Ladukärrsvägen, i söder till naturområde 
(Lillängsskogen) och i väster till Johannesberg. 

Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd våren/sommaren 2019 och 
granskning sommaren 2020. Inkomna synpunkter från samråd och granskning 
har sammanställts i samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. Under 
processen har det ursprungliga bebyggelseförslaget omarbetats och ny 
bebyggelse placerats på så vis så det får så liten påverkan som möjligt på 
naturområdet. 

Beslut om antagande av detaljplanen ska ske av kommunfullmäktige och har 
hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 februari 2021, § 35, och 
kommunstyrelsen den 8 februari 2021, § 19. Kommunfullmäktige beslutade den 
22 februari 2021, § 21, att återremittera ärende om antagande av detaljplan för 
del av Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun med 
motivering att invänta den kommande grön- och blåstrukturplanen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2020, § 190, att godkänna 
projektplanen för grön- och blåstrukturplan för Mariestads kommun. 
Inriktningen är att grön- och blåstrukturplanen ska antas av 
kommunfullmäktige senast 31 maj 2022.  
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Syftet med grön- och blåstrukturplanen framgår i projektplanen och innebär 
bland annat att planen ska utgöra kommunalt planeringsunderlag för 
avvägningar mellan olika intressen i den fysiska planeringen.  

Planarbetet påbörjades efter beslut om uppdrag den 11 januari 2017.  

I planarbetet har områdets värden för natur- och friluftsliv hanterats och 
avvägningar gjorts mellan intresset att exploatera marken för 
bostadsbebyggelse. Det beskrivs att planen följer kommunens övergripande 
planeringsstrategi för bebyggelseutveckling i staden, men också att området har 
värde för det allmänna natur- och friluftslivet. Den sammanvägda bedömningen 
är att planen inte medför oacceptabel påverkan på natur- och friluftslivet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) och Anders Karlsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

 

Ida Ekeroth Clausson (S), Britta Wänström (V) yrkar att detaljplanen ska avslås. 

 

Mats Karlsson (MP) ställer sig bakom Ekeroth Claussons (S) och Wänströms (V) 
yrkande. 

 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 44/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad  2021-02-26 

Protokollsutdrag kf § 21/21 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Granskningsutlåtande 

Riskutredning 

Naturvårdsutlåtande, 2020-02-04 
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Trafikbullerutredning, 2019-12-30 

Översiktlig skyfallsstudie inom Mariestads tätort.  

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Nordic m2 Fastigheter, matti@nm2.se 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 35 Dnr 2020/00505  

Flytt av kart- och mätenheten från tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen  
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta kart- och mätverksamheten från 
tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun.  

Organisatoriskt placeras kart- och mätenheten under planchefen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 1 120 000 kronor från tekniska 
nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun i budget för år 2021 
och framåt. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Törebodas och Gullspångs kommuner fattar ett likalydande beslut.  

Bakgrund 

Kart- och mätverksamheten har varit en del av den gemensamma tekniska 
nämnden sedan bildandet år 2008. I samband med en organisationsförändring 
inom verksamhet teknik, där syfte är att skapa en renodlad projektavdelning, 
har behov uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter 
som kan uppnås kopplat till kart- och mätverksamheten. Utredningen visar att 
kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras under den MTG-
gemensamma planenheten där  det finns starka kopplingar både i det dagliga 
och i det strategiska arbetet. Tekniske chefen föreslår därför att kart- och 
mätenheten flyttas och organisatoriskt placeras under planchefen. Detta innebär 
att verksamheten flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i 
Mariestads kommun. Förändringen är fackligt förankrad och bör 
organisatoriskt och ekonomiskt gälla från och med 1 januari 2021.  

För att kunna flytta verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun krävs att fullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner beslutar i ärendet.  

Förslaget innebär vidare att budgetramar flyttas från tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun, att tekniska nämndens reglemente och 
samverkansavtal revideras samt att samverkansavtalet för gemensam planenhet 
revideras för att inkludera kart- och mätverksamheten.  

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen 
beslutade då följande: 
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⋅ Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och 
mätverksamheten från tekniska nämndens reglemente från och med  
2021-01-01.  

⋅ Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera 
kart- och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att 
börja gälla 2021-01-01. 

⋅ Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande 
omfördelning av budgetramar för 2021 för beslut i respektive 
kommunfullmäktige.  

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 § 45/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-23 

Anteckningar från MTG styrgrupp 2020-12-15 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef daterad 2020-12-10 

 

Expedieras till: 
Planchef 
Teknisk chef 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Controller kommunstyrelsens verksamheter 
Controller tekniska nämndens verksamheter 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 36 Dnr 2021/00088  

Nytt samverkansavtal inom området samhällsbyggnad 
mellan Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner 
(med anledning av flytt av kart- och mätverksamheten) 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till nytt samverkansavtal inom 
området samhällsbyggnad inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner. Det nya avtalet omfattar samverkan inom plan samt kart- och 
mät. 

2. Avtalet ersättare det tidigare samverkansavtalet om gemensam planenhet. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Törebodas och Gullspångs kommuner fattar ett likalydande beslut.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Törebodas och Gullspångs 
kommuner beslutade i november/december år 2019 att etablera en gemensam 
organisation för arbetet med fysisk planering. Den gemensamma planenheten 
ingår i Mariestads kommuns förvaltningsorganisation. 

Den gemensamma planenheten som inrättades 2020-01-01 är baserad på ett 
samverkansavtal. I avtalet definieras uppdraget avseende fysisk planering så 
som planläggning som är reglerad i plan- och bygglagen, det vill säga översikts- 
och detaljplanering samt områdesbestämmelser.  

Syftet med att samverka inom fysisk planering är att säkerställa en effektiv och 
rättssäker planprocess samt att skapa en attraktiv arbetsplats med hög 
kompetens inom sakområdet. Enhetens basorganisation ska bestå av fem 
personer; Planchef samt fyra planarkitekter.  

Kart- och mätverksamheten har varit en del av den gemensamma tekniska 
nämnden sedan bildandet år 2008. I samband med en organisationsförändring 
inom verksamhet teknik, där syftet är att skapa en renodlad projektavdelning, 
har behov uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter 
som kan uppnås mellan kart- och mätverksamheten och annan verksamhet. 
Utredningen visar att kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras 
under den MTG-gemensamma planenheten där  det finns starka kopplingar 
både i det dagliga och i det strategiska arbetet.  
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Tekniske chefen föreslår därför att kart- och mätenheten flyttas och 
organisatoriskt placeras under planchefen. Detta innebär att verksamheten 
flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun.  

Förändringen är fackligt förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt 
gälla från och med 1 januari 2021. En verksamhetsflytt mellan nämnder måste 
godkännas av fullmäktige. I detta fall, då verksamhet flyttas från en MTG-
nämnd måste samtliga fullmäktigeförsamlingar godkänna flytten.  

Då den gemensamma kart- och mätverksamheten organisatoriskt placeras inom 
planenheten, under planchefen, krävs även att samverkansavtalet om en 
gemensam planenhet revideras så att det även innefattar kart- och 
mätverksamheten. Tekniska chefen föreslår att det utökade samarbetet regleras 
i ett nytt samverkansavtal som heter ”Samverkansavtal inom området 
samhällsbyggnad mellan Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner” 
(med anledning av flytt av kart- och mätverksamheten. Detta innebär att 
nuvarande samverkansavtal för gemensam planenhet upphör att gälla. 

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp 2020-12-15 och styrgruppen beslutade 
att: 

⋅ Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 
från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

⋅ Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera 
kart- och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att 
börja gälla 2021-01-01. 

⋅ Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande 
omfördelning av budgetramar för 2021 för beslut i respektive 
kommunfullmäktige.  

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 § 46/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-23 

Förslag till samverkansavtal inom samhällsbyggnadsområdet inklusive bilaga 1 
och 2 som avser plan respektive kart- och mät 
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Befintligt samverkansavtal om gemensam planenhet inom Mariestads, 
Töreboda och Gullspångs kommuner 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-10 

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 37 Dnr 2021/00089  

Revidering av samverkansavtal och reglemente för tekniska 
nämnden (med anledning av flytt av kart- och 
mätverksamheten) 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av tekniska 
nämndens reglemente. 

2. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av 
samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Töreboda och Gullspångs kommuner fattar ett likalydande beslut.  

Bakgrund 

Kart- och mätverksamheten har varit en del av den gemensamma tekniska 
nämnden sedan bildandet år 2008. I samband med en organisationsförändring 
inom verksamhet teknik, där syfte är att skapa en renodlad projektavdelning, 
har behov uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter 
som kan uppnås mellan kart- och mätverksamheten och annan verksamhet. 
Utredningen visar att kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras 
under den MTG-gemensamma planenheten där  det finns starka kopplingar 
både i det dagliga och i det strategiska arbetet. Tekniske chefen föreslår därför 
att kart- och mätenheten flyttas och organisatoriskt placeras under planchefen. 
Detta innebär att verksamheten flyttas från tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun. Förändringen är fackligt förankrad 
och bör organisatoriskt och ekonomiskt gälla från och med 1 januari 2021.  

En flytt av verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun kräver ett godkännande från 
fullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner. 
Som en konsekvens av att verksamhet flyttas från tekniska nämnden behöver 
även nämndens reglemente och samverkansavtal revideras. 

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen 
beslutade då följande: 

⋅ Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 
från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  
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⋅ Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera 
kart- och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att 
börja gälla 2021-01-01. 

⋅ Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande 
omfördelning av budgetramar för 2021 för beslut i respektive 
kommunfullmäktige.  

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 § 47/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-23 

Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden 

Förslag till reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden 

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 38 Dnr 2021/00090  

Revidering av kommunstyrelsens reglemente (med 
anledning av flytt av kart- och mätverksamheten) 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av 
kommunstyrelsens reglemente.  

2. Det nya reglementet innefattar även kart- och mätverksamheten som 
tidigare låg under tekniska nämnden.  

Bakgrund 

Kart- och mätverksamheten har varit en del av den gemensamma tekniska 
nämnden sedan bildandet år 2008. I samband med en organisationsförändring 
inom verksamhet teknik, där syfte är att skapa en renodlad projektavdelning, 
har behov uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter 
som kan uppnås mellan kart- och mätverksamheten och annan verksamhet. 
Utredningen visar att kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras 
under den MTG-gemensamma planenheten där  det finns starka kopplingar 
både i det dagliga och i det strategiska arbetet. Tekniske chefen föreslår därför 
att kart- och mätenheten flyttas och organisatoriskt placeras under planchefen. 
Detta innebär att verksamheten flyttas från tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun. Förändringen är fackligt förankrad 
och bör organisatoriskt och ekonomiskt gälla från och med 1 januari 2021. En 
flytt av verksamhet mellan två olika nämnder måste godkännas av fullmäktige.  

Som en konsekvens av att verksamhet flyttas från tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen behöver styrelsens reglemente revideras för att även innefatta 
den nya kart- och mätverksamheten. 

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen 
beslutade då följande: 

⋅ Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 
från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

⋅ Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera 
kart- och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att 
börja gälla 2021-01-01. 
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⋅ Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande 
omfördelning av budgetramar för 2021 för beslut i respektive 
kommunfullmäktige.  

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 § 48/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-23 

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen  

Befintligt reglemente för kommunstyrelsen 

 

Expedieras till: 
Tf. kommundirektör Thomas Johansson 
Planchef Adam Johansson 
Administrativa enheten            
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Kommunfullmäktige 

Kf § 39 Dnr 2021/00094  

Ändring av taxa gällande ställplatser för husbilar 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan för ställplatserna till: 

• 190 kronor per dygn för ställplats utan tillgång till el. 

• 220 kronor per dygn för ställplats med tillgång till el. 

2. Taxan börjar gälla från den 1 april 2021.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har de senaste åren gjort stora investeringar, förbättrat 
underhåll och utökad service på kommunens ställplats. Nytt servicehus har 
byggts, ny latrinstation, tydligare skyltning, extra bevakning och elen har säkrats 
upp. År 2020 iordningställdes ytterligare ett område med cirka 30 platser.  

Kommunens turismansvariga har genomfört en översyn och jämförelse av 
kommunens avgifter med andra kommuners avgifter för ställplatser. Det kan 
konstateras att Mariestads taxa är lägre än för många andra kommuners 
ställplatser i närområdet. Mariestads kommun bör därför höja avgiften för att 
den mer ska överensstämma med andra ställplatser samt den utökade service 
som nu erbjuds.  

Den nuvarande avgiften för ställplats utan tillgång till el är 160 kronor per dygn 
och 190 kronor per dygn med tillgång till el. Tekniska nämnden föreslår en 
höjning med 30 kronor per dygn. 

Tekniska nämnden förslår att kommunfullmäktige höjer ställplatsavgiften till 
följande: 

⋅ Ställplats utan tillgång till el 190 kronor per dygn. 

⋅ Ställplats med tillgång till el 220 kronor per dygn. 

Höjningen föreslås träda i kraft den 1 april 2021.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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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 § 52/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26 

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2021-02-23 § 30  

Tekniske chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-03 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
Gatuchef Hanna Lamberg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 40 Dnr 2020/00354  

Motion om cykelvägar 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad i den del av 
motionen som rör att cykelvägar som upphör utan naturlig anknytning 
byggs bort i Mariestads tätort. Detta med anledning av de åtgärder som 
beslutats genomföras i cykelnätsplan.  

2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en 
uppdatering och revidering av cykelkarta och cykelnätsplan.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska bygga bort de 
cykelvägar som upphör utan naturlig anknytning i Mariestads tätort. Vidare 
föreslås att en ny cykelkarta ska tas fram och distribueras till 
kommuninnevånare.  

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna ärendet till tekniska nämnden 
för beredning. Tekniska nämnden hanterade ärendet vid sitt sammanträde den 
26 januari 2021, § 4/21, och lämnar redogörelse enligt nedan. 

Kommunen har en gällande cykelnätsplan. Den togs fram av planavdelningen 
2015 och gäller fram till 2030. Hösten 2020 togs ett förslag fram på förbättring 
av framkomlighet på cykel genom centrala Mariestad (tn 2019/340). Dessa 
åtgärder beslutade tekniska nämnden att de ska genomföras under 2021  
(tn § 133/20).  

Verksamhet teknik arbetar löpande med utbyggnad av cykelnätet och anlägger 
nya gång- och cykelvägar och bygger hastighetssäkrade kopplingar för att skapa 
god framkomlighet och tryggare trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna. 
Verksamhet tekniks mål är att binda ihop befintliga stråk med nya gång-och 
cykelvägar för att få ett cykelnät av god/hög standard. Många av de föreslagna 
åtgärderna i cykelnätsplanen som ligger på det kommunala vägnätet är 
genomförda. Då kommunen växer och förtätas har nya behov uppkommit som 
inte finns med i planen.  

Cykelkarta togs fram 2009, med en omtryckning 2017. Den togs fram av 
turismavdelningen tillsammans med den dåvarande kart- och mätavdelningen 
samt en tjänsteperson på gatuavdelningen. Kartan behöver ses över och 
revideras innan eventuellt nytryck. Då mycket har skett i Mariestads kommun 
de senaste åren finns ett behov av att revidera och uppdatera cykelnätsplanen 
samt cykelkartan.  
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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 § 53/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-15 

Protokollsutdrag tn § 4/21 

Protokollsutdrag kf § 83/20 

Motionen 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Gatuavdelningen 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 41 Dnr 2020/00455  

Motion om PFAS 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i och med det arbete 
som bedrivs och planeras i tekniska nämnden.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska undersöka 
halter av PFAS och närliggande kemikalier i råvatten och i det dricksvatten som 
kommunen hanterar. Karlsson (MP) föreslår vidare att en handlingsplan ska tas 
fram för att säkerställa att kommunen levererar ett bra dricksvatten utan dessa 
kemikalier.  

Kommunfullmäktige har lämnat ärendet till tekniska nämnden för beredning. 
Tekniska nämnden hanterade ärendet på sitt sammanträde den 26 januari 2021, 
§ 2 och lämnar nedan redovisning. 

År 2013/2014 initierade kemikalieinspektionen och livsmedelsverket, efter 
slumpvisa fynd av PFAS i dricksvatten, en kartläggning av hur situationen såg 
ut i Sverige. VA avdelningen gjorde då inventering av täkter i vilkas närhet det 
kan ha använts brandskum vid brandövningsplatser.  

Med anledning av den gamla flygbasen i Moholm/Bällefors samt ett före detta 
övningsfält (RÖS) söder om Töreboda tätort valdes följande vattentäkter ut för 
provtagning:  

⋅ Töreboda vattentäkt (två av fyra brunnar)  

⋅ Fägre vattentäkt  

⋅ Vassbackens vattentäkt 

⋅ Lagerfors vattentäkt  

Råvattenproverna analyserades med avseende på sju stycken PFAS-substanser i 
enlighet Livsmedelsverkets rekommendationer. PFAS kunde inte påvisas i 
någon av vattentäkterna med undantag för en av uttagsbrunnarna vid Töreboda 
vattentäkt. Analysen visade här på en extremt låg halt av PFOS (PFAS består av 
flera tusen olika ämnen, bland annat PFOS).  

Sedan denna provtagning har VA-avdelningen tagit prov i alla MTG-områdets 
vattentäkter vid olika tillfällen. Samtliga halter har varit under 
Livsmedelsverkets åtgärdsgräns (90 ng/l).  
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Om PFAS  
PFAS-ämnen har skapats av oss människor för att stöta bort fett, smuts och 
vatten. Idag finns det över 47 00 olika PFAS-ämnen på marknaden. De hittas 
bland annat i kastruller, funktionskläder, möbeltyger, skidvalla, regnskydd, 
pizzakartonger, brandskum, impregneringssprayer och skönhetsprodukter.  

Alla PFAS består av flera fluor- och kolatomer som människor har fogat 
samman och på så sätt skapat helt nya ämnen. Den kemiska bindningen mellan 
kol och fluor är en av de starkaste bindningarna som finns. Det gör ämnena 
extremt svårnedbrytbara.  

Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten. 
Livsmedelsverket har rekommenderade åtgärdsgränser för PFAS (90 ng/l). 
Åtgärdsgränserna baseras på den totala halten av elva PFAS-föreningar.  

Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har tagit fram en 
vetenskaplig bedömning av vad som är ett tolerabelt veckointag (TWI) för 
summan av 4 PFAS-ämnen för att hälsoeffekter inte ska uppstå. EFSA har inte 
tagit fram ett gränsvärde för dricksvatten, men det kan komma framöver och 
VA-avdelningen bevakar utvecklingen.  

Handlingsplan  
Livsmedelsverket rekommenderar att undersökningar av PFAS bör genomföras 
löpande över tid och under olika förhållanden för att kartlägga en eventuell 
förorenings storlek, sammansättning, årstidsvariationer och eventuella trender.  

VA-avdelningen kommer därför under år 2021 att ta prover på PFAS vid två 
tillfällen. Ett på våren då det är som blötast i marken, och ett under 
sensommaren då det är som torrast. I den mån det är möjligt kommer 
provtagningen läggas vid samma tillfälle som ordinarie provtagning så att 
personalen inte behöver göra extra resor. Utifrån de svar som kommer från 
analyserna sammanställs sedan en handlingsplan för att säkerställa att 
kommunen levererar ett bra dricksvatten.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Mats Karlsson (MP) och Britta Wänström (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Johan Abrahamsson (M) och Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 54/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-15 

Protokollsutdrag tn § 2/21 

Protokollsutdrag kf 113/20 

Motionen 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Miljöingenjör Ida Roos 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 42 Dnr 2021/00013  

Valärenden  
  

Val av ersättare i valnämnden (KS 2019/471) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Arne Andersson (S) till 
ny ersättare i valnämnden efter Lars Sylvén (V). 

Bakgrund 

Lars Sylvén (V) har tidigare entledigats från uppdraget att vara ersättare i 
valnämnden. Fullmäktiges valberedning har nu återkommit med förslag på ny 
ersättare efter Sylvén (V). 
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Kf § 42 (forts). 

 

Val av ledamot i socialnämnden (KS 2020/450) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Karin Riboli (M) till 
ledamot i socialnämnden efter Skogsberg (C). 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Rune Skogsberg (C) från uppdraget 
att vara ledamot i socialnämnden. Valberedningen har nu återkommit med 
förslag på ersättare efter Skogsberg (C). 
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Kf § 42 (forts). 

 

Val av ersättare för kommunstyrelsens andre vice 
ordförande Ida Ekeroth Clausson (S), tillika oppositionsråd, 
under frånvaro med anledning av föräldraledighet  
(KS 2021/96) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Janne Jansson (S) till 
ersättare för Ida Ekeroth Clausson (S) som kommunstyrelsens andre vice 
ordförande, tillika oppositionsråd, under frånvaro med anledning av 
föräldraledighet. 

Bakgrund 

I enlighet med reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i 
Mariestads kommun, § 16, har förtroendevalda som innehar ett 
förtroendeuppdrag som omfattar minst 40 procent av heltid, möjlighet att vara 
föräldraledig på samma grunder som anställda i Mariestads kommun. 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande, tillika oppositionsråd, Ida Ekeroth 
Clausson (S), kommer att vara föräldraledig under en period. 
Kommunfullmäktige har därför att utse en ersättare för uppdraget som 
kommunstyrelsens andre vice ordförande och oppositionsråd under tiden Ida 
Ekeroth Clausson (S) är föräldraledig. 
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Kf § 42 (forts). 

 

Val av ersättare för Ida Ekeroth Clausson (S) i 
lönenämnden, it-nämnden, överförmyndarnämnden och 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 
under frånvaro med anledning av föräldraledighet  
(KS 2021/96) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Janne Jansson (S) till 
ersättare för Ida Ekeroth Clausson (S) i lönenämnden, it-nämnden, 
överförmyndarnämnden och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS) under frånvaro med anledning av föräldraledighet. 

Bakgrund 

Ida Ekeroth Clausson (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande har begärt 
föräldraledighet. Fullmäktige har därför att utse en ersättare för uppdrag i 
lönenämnden, it-nämnden, överförmyndarnämnden och kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg under tiden Ida Ekeroth Clausson (S) är 
föräldraledig. 
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Kf § 42 (forts). 

 

Entledigande av ersättare (L) i styrelsen för VänerEnergi AB 
(KS 2021/160) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Lars Eriksson (L) från uppdraget att vara 
ersättare i styrelsen för VänerEnergi AB. 

2. Det noteras av valberedningen har att återkomma med förslag till ersättare 
efter Larsson (L). 

Bakgrund 

Lars Eriksson (L) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i 
styrelsen för VänerEnergi AB. 
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Kf § 42 (forts). 

 

Entledigande och val av ny ersättare i Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg (KS 2021/161) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Göte Andersson (M) från uppdraget att 
vara ersättare i Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

2. På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Anders Svensson (M) 
till ersättare i Räddningstjänsten Östra Skaraborg efter Andersson (M). 

Bakgrund 

Göte Andersson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara 
ersättare i Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

 
Expedieras till: 
Lönekontoret 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
VänerEnergi AB 
Kommunrevisionen 
Administrativa enheten 
Berörd nämndsekr. 
Den valda ledamoten 
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