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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-25 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2 klockan 18.00 – 18:40 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande  

Utses att justera Ida Ekeroth och Anders Karlsson  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse. 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 16-23 

 Malin Eriksson  

Ordförande   

 Jan Wahn   

Justerande  

 Ida Ekeroth  Anders Karlsson 
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Beslutande Jan Wahn (C) ordförande 
Sandra  Magnusson (M) 1:a vice ordförande 
Catarina Åkerblad (S) 2:a vice ordförande 
Johan  Abrahamsson (M) ledamot 
Margareta Berggren (M) ersättare 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Erik Ekblom (M) ledamot 
Elvy Fagerlund (M) ersättare 
Anna Mossberg (M) ledamot 
Göte Andersson (M) ledamot 
Anders Bredelius (M) ledamot 
Yvonne Gogolin (M) ledamot 
Richard Thorell (M) ledamot 
Cathrine Kronberg (M) ledamot 
Anita  Ahl (M) ledamot 
Urban Claesson (M) ledamot 

  Björn Mossberg (M) ersättare 
Rolf  Rutgersson (M) ledamot 
Elin Abrahamsson (M) ledamot 
Anders Karlsson (C) ledamot 
Emil Gullbrantz (C) ersättare 
Leif  Andersson (C) ledamot 
Göran Hellström (L) ersättare 
Jan  Hallström (L) ledamot 
Morgan Forsberg (KD) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) ersättare 
Ida Ekeroth (S) ledamot 
Janne Jansson (S) ledamot 
Linnea  Wall (S) ledamot   ej § 21-22 
Leif Andersson (S)  ersättare  §§ 21-22 
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 
Bernt Ekström (V) ersättare 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Chris Nygren (V) ersättare 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
Riitaa Holmblad (SD) ledamot 
Per-Olof Henningsson (SD) ledamot 
Carl-Gunnar Sand (SD) ledamot 
Joar Strid (SD) ledmot 
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 2019-03-25 

Anslagsdatum 2019-03-28 Anslaget tas ner 2019-04-20 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 16 Dnr 2019/00028  

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

  

Medborgarförslag om att bygga en inomhuskonstgräsplan (KS 2019/115) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Ahmad Ramin Omarzai på Valnötsstigen i Mariestad har i ett medborgarförslag 
föreslagit att Mariestads kommun ska bygga en inomhuskonstgräsplan för att 
bland annat möjliggöra fler träningstider, kunna ta emot och arrangera fler 
cuper, mässor och möten. 

___________________________     

Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till IFK Mariestad (KS 2019/114) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

Sahuttan Arifi på Akaciastigen i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit 
att Mariestads kommun ska stötta IFK Mariestad finansiellt för att föreningen 
ska kunna sänka sina medlemsavgifter och därmed locka fler barn och unga att 
börja spela fotboll. 

__________________________       

Medborgarförslag om belysning längs gång- och cykelväg mellan 
Leksbergsvägen och Prebendegatan (KS 2019/119) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Kf § 16 (forts). 

_________________________________ 

Bakgrund 

Tomas Friman på Prebendegatan i Mariestad har i ett medborgarförslag 
föreslagit att det ska sättas upp belysning längs med GC-vägen från 
Leksbergsgatan 91 till Prebendegatan 20 som en trygghetsåtgärd för 
kommunens medborgare.      

____________________________  

Motion om att ”alla ska med” i kommunens digitalisering (KS 2019/135) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska 
erbjuda en tjänst/funktion som har som uppgift att hjälpa medborgare som 
sällan eller aldrig använder internet eller andra digitala system. Vidare föreslår 
Karlsson (MP) att alla digitala system som vänder sig till kommuninvånarna 
kontrolleras innan de tas i drift så att det finns alternativ som är lätta att 
använda för personer som inte vill använda digitala system. 

_____________________________      

Motion om cykelväg mellan Ullervads skola och ridskolan (KS 2019/136) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Bakgrund 

Henrik Claesson (MAP) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska 
prioritera en cykelväg mellan Ullervads skola till Brunnsberg och ridskolan så 
att barn och unga i Ullervad ska kunna ta sig säkert till skolan såväl som till 
ridskolan.      

____________________________ 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 16 (forts). 

_________________________________ 

Motion om det goda debattklimatet som drivkraft för kommunens utveckling 
(KS 2019/142) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Janne Jansson (S) och Leif Udéhn (S) har i en motion föreslagit att dokumentet 
”Det goda debattklimatet som drivkraft för kommunens utveckling” revideras 
så att det omfattar samtliga politiska möten i Mariestads kommun, inte bara 
fullmäktiges sammanträden. 

_____________________________ 

Motion om offentliga cykelpumpar (KS 2019/143) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till tekniska nämnden för 
beredning. 

Bakgrund 

Janne Jansson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska 
installera offentliga cykelpumpar på strategiskt utvalda platser i kommunen.  

______________________________ 

Motion om parkeringsplats för tunga fordon (KS 2019/144) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning.  

Bakgrund 

Per-Olof Henningsson (SD) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun 
ska undersöka möjligheterna för att anlägga en parkeringsplats för tunga 
fordon. I de fall detta är möjligt föreslår Henningsson (SD) att man även ska 
beräkna tidpunkten för byggstart av parkeringsplatsen. 

______________________________ 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-25 

Sida 7 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 16 (forts). 

_________________________________ 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om sport- och fritidsbibliotek 
(KS 2019/137) 

 
Med fullmäktiges medgivande ställer Marie Engström Rosengren (V) en 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M). 
Interpellationen avser vilka åtgärder kommunstyrelsens ordförande har för 
avsikt att vidta för att genomföra fullmäktiges beslut från hösten 2017 om ett 
sport- och fritidsbibliotek.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) svarar på 
interpellationen. 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Tf planchef Adam Johansson 
Fritidschef Tomas Ekström 
Ksau 
Chef för sektor samhällsbyggnad, Åsa Alvner 
Digitaliseringsstrateg Maria Nilsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 17 Dnr 2018/00350  

Medborgarförslag om att anlägga en cykelväg från 
järnvägskorsningen vid Hassle Säby till Torsöbron 

  

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Kommunfullmäktige konstaterar att sträckan redan sedan tidigare är 
prioriterad och att Mariestads kommun verkar för att cykelvägen ska 
komma in som objekt i regional plan. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat.  

Bakgrund 

Rolf Fredriksson, John Hedins väg 6A har i ett medborgarförslag föreslagit en 
cykelväg från järnvägskorsningen vid Hassle Säby till Torsöbron. Behovet av en 
cykelväg är stort då Torsövägen är hårt trafikerad av personbilar och tung trafik. 
Trafiksäkerheten för gående och cyklister är dålig. Efterfrågan av en säker cykelväg till 
Mariestad är stor bland den ökande befolkningen och sommartid när området är 
tätbefolkat av sommarboende. 
 
Den aktuella sträckan på Torsövägen (väg 2974) har statlig väghållare och är mellan 
järnvägskorsningen vid Hassle Säby till Torsöbron cirka 7 kilometer lång. För åtgärder 
intill statlig infrastruktur, såsom t.ex. anläggande av cykelväg krävs allt som oftast en 
vägplan för att Trafikverket ska kunna säkerställa drift och underhåll av 
infrastrukturen.  
 
Planenhetens bedömning är att anläggande av gång- och cykelväg längs väg 2974 som 
förbinder befintlig gång- och cykelväg längs Kinnekullebanan och Torsöbron har flera 
positiva aspekter. Dels ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på vägen, det 
skapar även bättre förutsättningar för arbetspendling med cykel och bidrar till minskat 
behov av transporter med motorfordon. En gång- och cykelväg skapar även bättre 
förutsättningar för turister att besöka Torsö med omnejd med cykel. 
 
Planenheten konstaterar att processen för anläggande av ny infrastruktur längs statlig 
väg, i detta fall gång- och cykelväg, omfattas av Trafikverkets regler och riktlinjer för 
genomförande. Vid samråd med Trafikverket har framgått att en ny vägplan för 
projektet erfordras. Mot bakgrund av den långa sträckan väntas investeringen bli hög. 
Planenheten föreslår mot bakgrund av detta att förslaget arbetas in i kommande 
regional infrastrukturplan vilket förutsätter att kommunen medfinansierar projektet 
med 50 procent av kostnaden. Trafikverket är ansvariga för genomförande av 
projektet. Planenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 17 (forts). 

_________________________________ 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 48/19  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-22. 
Medborgarförslag om en cykelväg från järnvägskorsningen vid Hassle Säby till 
Torsöbron, 2018-10-05 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. planchef Adam Johansson 2019-02-12. 
Medborgarförslag om en cykelväg från järnvägskorsningen vid Hassle Säby till 
Torsöbron, 2018-10-05 
 
Medborgarförslag om cykelväg från järnvägskorsningen vid Hassle Säby till 
Torsöbron, 2018-10-04                 

 

Expedieras till: 
Tf planchef Adam Johansson 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Rolf Fredriksson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 18 Dnr 2019/00001  

Avtal om krissamverkan inom MTG (avlastning och stöd 
inom MTG-kommunerna i händelse av krissituation) 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till avtal om avlastning 
och stöd mellan Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner i händelse av 
krissituation.  

Bakgrund 

I händelse av en krissituation belastas berörd kommun. När en förhöjd 
belastning kvarstår över tid kan detta ge upphov till behov av förstärkning och 
avlastning.  
 
Inom räddningstjänstens område finns rutiner och regler kring samverkan över 
kommungränser. Enligt kommunallagen 9 kap 37 § får kommuner inom ramen 
för avtalssamverkan överlåta beslutanderätt till anställd i annan kommun. 
 
I en krissituation kan det uppkomma behov av avlastning och stöd i andra 
funktioner som t ex kommundirektör, kommunikationspersonal, HR-resurser 
med mera. Det kan både handla om att hålla igång krisarbetet så befintlig 
personal får dygnsvila, eller att avlasta i bibehållandet av ordinarie verksamhet.   
 
Som förutsättningar för sådan samverkan gäller förutsättningen att det i det 
enskilda fallet måste finnas resurser som utlånande kommun kan avvara, att 
ersättning utgår för självkostnad samt att frågan om utlånad personals 
beslutsbefogenheter regleras. 
 
En rimlig utgångspunkt bör vara att inlånad personal får samma delegation som 
den personal den ersätter eller avlastar, om inte annan överenskommelse görs i 
det enskilda fallet. 
 
Med utgångspunkt i ovanstående har de tre kommuncheferna i Mariestad, 
Töreboda och Gullspång på uppdrag av MTG-styrgrupp upprättat ett förslag 
till avtal om avlastning och stöd mellan de tre kommunerna i händelse av 
krissituation. 
 
Det upprättad förslaget till avtal behandlades av MTG-styrgrupp 2019-02-05. 
Styrgruppen beslutade att rekommendera kommunfullmäktige i respektive 
MTG-kommun att godkänna förslaget till avtal om avlastning och stöd mellan 
kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång i händelse av krissituation.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 18 (forts). 

_________________________________ 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 41/19 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-10, 
Avtal om möjlig krissamverkan mellan Mariestad, Töreboda och Gullspång 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av MTG-styrgrupp 2018-12-11 
 
Mötesanteckningar från MTG-styrgrupp 2019-02-05 
 
Förslag till avtal om krissamverkan             

 

Expedieras till: 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
Säkerhetssamordnare Camilla Thure och Malin Mellgren 
Samtliga sektorchefer 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 19 Dnr 2019/00075  

Nytt arbetssätt och organisation för Skaraborgs kommunalförbund 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag på nytt arbetssätt och ny 
organisation för Skaraborgs kommunalförbund.  

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att i sina 
respektive fullmäktigen besluta om att godkänna upprättat förslag på nytt 
arbetssätt och organisation för Skaraborgs kommunalförbund.  
 
Det upprättade förslaget kräver ett följdbeslut om att en revidering av 
förbundsordningen görs. 
 
Bakgrunden till förslaget är att skapa en ökad tydlighet kring förbundets 
uppdrag och verksamhet. För att skapa ökad tydlighet i styrning och ledning, 
samt hur kommunalförbundet arbetar och är organiserat föreslås att 
förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige ersätts med en direktion. Direktionen 
tar även över beredningarnas frågor. Förslaget redovisas i förslag om 
förbundets arbetssätt och organisation, enligt bifogad bilaga.  

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 § 46/19 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchefen Kristofer Svensson 2019-02-25, Nytt 
arbetssätt och organisation för Skaraborgs Kommunalförbund. 
 
Beslut om förändring av förbundet arbetssätt och organisation, bilaga 2, 2019-01-25.   
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Kommunfullmäktige 

Kf § 19 (forts). 

_________________________________ 
 
 
Protokollsutdrag § 5/19 Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige; Beslut om förslag  
till förändrat arbetssätt och organisation för Skaraborgs kommunalförbund    

 

Expedieras till: 
Skaraborgs kommunalförbund 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 20 Dnr 2019/00076  

Revidering av förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer ny förbundsordning för Skaraborgs 
kommunalförbund med tillägget att det i förbundsordningen tydligt bör framgå 
att det ska vara oppositionsföreträdare, alternativt största oppositionspartiet, 
som ska vara ersättare i kommunalförbundet.  

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund uppmanar medlemskommunerna att i sina 
respektive fullmäktigen besluta om att fastställa ny förbundsförordning.  
 
Bakgrunden är att i den gällande förbundsordningen, antagen av 
förbundsfullmäktige i september 2017, framgår av § 23 att ändring av 
förbundsordningen krävs för att kunna genomföra förändringar i organisation 
och arbetssätt. Med förändringarna ska större tydlighet i ansvar, roller, styrning 
och ledning uppnås. De föreslagna ändringarna redovisas i beslutsförslag till 
förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund, enligt bifogad bilaga.  

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 § 47/19 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-25,  
Revidering av förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund 
 
Protokollsutdrag § 6/19 Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige, Beslut om 
förslag till reviderad förbundsordning  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 20 (forts). 

_________________________________ 

 

Förbundsfullmäktiges beslut om revidering av förbundsordningen 
Beslutsförslag (bilaga) Förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund   

 

Expedieras till: 
Skaraborgs kommunalförbund 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 21 Dnr 2019/00046  

Begäran om utökad borgensram för Mariehus Fastigheter AB 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner den redovisade konsekvensanalysen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för 
Mariehus Fastigheter AB:s 556354-1860 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 570 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Beslutet gäller tills vidare, maximalt 10 år eller tills nytt beslut om förändrad 
borgen för bolaget tas. 

3. Borgensramen utökas med 100 000 000 kr och avser att finansiera följande 
projekt; Ärlan 3, Eken 2, Ärlan 4 (etapp 1 – gatuplan), Alen (etapp 1, två hus). 

4. Uppföljning kommer att ske löpande mellan kommunen och bolaget avseende 
likviditeten och projektens kostnadsutveckling.  

Bakgrund 

Ärendet återremitterades på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 
2019 för komplettering av underlaget med en analys om vad som händer om 
bolaget inte får den begärda borgensramen. Ärendet har kompletterats med 
underlag från Mariehus Fastigheter AB. 
 
Mariehus Fastigheter AB med dotterbolag är inne i en expansiv fas och är en av 
de viktigaste aktörerna för genomförande av Mariestads kommuns bostads-
försörjningsplan och del av centrumutvecklingen.  
 
I nuläget pågår bland annat projekten Eken, Lejonet, Ärlan 3 och Ärlan 4. För 
att kunna genomföra dessa projekt behöver finansieringen säkras. Styrelsen i 
Mariehus Fastigheter AB har därför inkommit med en begäran om utökad 
borgsensram.  
 
Mariehus Fastigheter AB har i nuläget en ingående borgensram om 470 000 000 
kronor. Ekonomichefen förslår att borgensramen utökas med 100 000 000 
kronor och summan avser att finansiera projekten; Ärlan 3, Eken 2, Ärlan 4 
(etapp 1 – gatuplan), Alen (etapp 1, två hus).  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-25 

Sida 17 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 21 (forts). 

_________________________________ 

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 § 39/19 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-26, 
Utökad borgensram för Mariehus Fastigheter AB – återremiss 
 
Protokoll från Mariehus Fastigheter AB 2019-01-29    
 
Redovisning av Mariehus finansieringsbehov av pågående investeringsprojekt 
2019-02-27     
 
Begäran från Mariehus Fastigheter AB om utökad borgensram      

 

Expedieras till: 
Mariehus Fastigheter AB, vd Jari Lalli  
Mariehus Fastigheter AB, ekonomichef Eva Sandberg 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Sammanträdesdatum 
2019-03-25 

Sida 18 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 22 Dnr 2019/00122  

Utökning av borgensram för Mariehus Fastigheter AB med 
anledning av omsättning av lån 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för 
Mariehus Fastigheter AB:s 556354-1860 låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 760 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Beslutet gäller tills vidare, maximalt 10 år eller tills nytt beslut 
om förändrad borgen för bolaget tas. 

2. Borgensramen utökas med 190 000 000 kr och avser att finansiera 
omsättning av två befintliga lån som förfaller under året och idag finns 
upptagna i Handelsbanken respektive SEB med pantbrev. Genom den 
utökade borgensramen ges Mariehus Fastigheter AB möjlighet att dessa lån 
övertas av Kommuninvest AB.       

Bakgrund 

Den större delen av Mariehus Fastigheter AB:s låneskuld finns samlad med 
kommunkoncernens lån i Kommuninvest. Mariehus Fastigheter AB har dock 
tre lån upptagna med pantbrev till ett totalt 256 000 000 kronor. Två av dessa 
lån förfaller under år 2019 och det finns därför möjlighet att samordna dessa 
lån med kommunkoncernens övriga lån som är upptagna i Kommuninvest. Då 
det handlar om omsättning av befintliga lån kommer inte kommunkoncernens 
samlade låneskuld att öka. För lån upptagna med borgen utgår avgift.  
 
Det ena lånet är upptaget i Handelsbanken och uppgår 142 000 000 kronor och 
förfaller den 29 april 2019.  
 
Det andra lånet är upptaget i SEB och uppgår till 48 000 000 och förfaller den 
28 december 2019. 
 
Styrelsen för Mariehus Fastigheter AB önskar att bolagets borgensram utökas 
med 190 000 000 kr för att kunna överföra de lån som förfaller under året till 
Kommuninvest. Det tredje lånet som Mariehus Fastigheter AB:s tagit med stöd 
av pantbrev förfaller först i april 2022 och får därför prövas i särskild ordning. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 22 (forts). 

_________________________________ 

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 § 53/19 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse upprättad 2019-03-14, Mariehus Fastigheter 
AB - utökning av borgensram med anledning av omsättning av lån 
 
Skrivelse från Mariehus Fastigheter AB ”Ansökan om utökad kommunal 
borgen”  2019-03-14   

 

Expedieras till: 
Mariehus Fastigheter AB, vd Jari Lalli  
Mariehus Fastigheter AB, ekonomichef Eva Sandberg 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-25 

Sida 20 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 23 Dnr 2019/00029  

Valärenden 

  

Entledigande från uppdrag att vara ledamot av kommunrevisionen (KS 2019/123) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Hannelore Fredriksson (M) från uppdraget att 
vara ledamot i kommunrevisionen. 

Bakgrund 

Hannelore Fredriksson (M) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att 
vara ledamot av kommunrevisionen. 

__________________________     

Entledigande och val av ersättare i socialnämnden (KS 2019/123) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Maria Sköld (M) från uppdraget att vara 
ersättare i socialnämnden. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Erika 
Viktorin (M) till ny ersättare i socialnämnden efter Sköld (M). 

Bakgrund 

Maria Sköld (M) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara ersättare 
i socialnämnden. 

___________________________      

Rättelse av tidigare beslut Kf § 5/19 – Entledigande och val av ersättare i 
styrelsen för Mariehus Fastigheter AB (KS 2019/49) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Sune B Jansson (C) från uppdraget att vara 
ersättare i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB. På förslag av valberedningen 
väljer fullmäktige May-Brith Jansson (C) till ny ersättare efter Jansson (C). 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 23 (forts). 

_________________________________ 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har tidigare (Kf § 5/19) entledigat Sune B Jansson (C) 
från uppdraget att vara ledamot i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB. Då 
Jansson (C) inte innehade ett ledamot-uppdrag i styrelsen utan var ersättare, har 
valberedningen föreslagit att fullmäktige rättar sitt tidigare beslut.  

______________________________  

Val av ledamot till styrelsen för Mariehus Fastigheter AB (KS 2018/427) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Emil Gullbrantz (C) till ny 
ledamot i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB efter Anders Johansson (C). 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har tidigare (Kf § 133/18 entledigat Anders Johansson (C) från 
uppdraget att vara ledamot i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB. Valberedningen 
har nu återkommit med förslag på ny ledamot efter Johansson (C).    

______________________________   

Val av ledamot till kommunrevisionen (KS 2018/347) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Gunnar Elvin (M) till ledamot i 
kommunrevisionen. 

Bakgrund 

I november månad 2018 valde fullmäktige revisorer för den nya 
mandatperioden. En av platserna lämnades dock vakant vid detta tillfälle. 
Fullmäktiges valberedning har nu återkommit med förslag på ledamot till den 
vakanta platsen i kommunrevisionen. 

________________________________       
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 23 (forts). 

_________________________________ 

Val av ersättare i tekniska nämnden (KS 2018/347) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Anna Mossberg (M) till ersättare 
i tekniska nämnden. 

Bakgrund 

I december  månad valde fullmäktige ledamöter och ersättare till de nya 
nämnderna för mandatperioden 2018-2022. En av ersättarplatserna i tekniska 
nämnden lämnades vakant vid detta tillfälle. Fullmäktiges valberedning har nu 
återkommit med förslag på ersättare till den vakanta platsen i tekniska 
nämnden. 

__________________________ 

Val av ersättare i styrelsen för Mariehus AB (fd Mariehus Fastigheter AB) 
(KS 2018/437) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Göran Hellström (L) till 
ersättare i styrelsen för Mariehus AB (fd Mariehus Fastigheter AB). 

Bakgrund 

I november månad 2018 valde fullmäktige ledamöter och ersättare till styrelsen 
i Mariehus AB (fd Mariehus Fastigheter AB) för mandatperioden 2018-2022. 
En av ersättarplatserna i styrelsen lämnades vakant vid detta tillfälle. 
Fullmäktiges valberedning har nu återkommit med förslag på ersättare till den 
vakanta platsen i styrelsen för Mariehus AB (fd Mariehus Fastigheter AB). 

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
Mariehus Fastigheter AB 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Kommunrevisionen 
Socialnämnden, Helena Andersson 

 


