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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-10-29 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2,  kl 18:00 – 20:35 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande  

Utses att justera Johan Abrahamsson  och Ida Ekeroth 

Plats och tid för justeringen Kommunledningskontoret enligt överenskommelse  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 83-97 

 Malin Eriksson  

Ordförande   

 Sandra Magnusson         Per Rosengren       
                   ålderspresident §§ 83-84 

 

Justerande  

 Johan Abrahamsson  Ida Ekeroth 
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Beslutande Johan  Abrahamsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Henrik Karlsson (M) ledamot  
Erik Ekblom (M) ledamot 
Sandra  Magnusson (M) ledamot 
Sten Bergheden (M) ledamot 
Anna Mossberg (M) ledamot 
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 
Anita Ahl (M) ersättare 
John-Gunnar Nilsson (M) ledamot 
Rolf  Rutgersson (M) ledamot 
Elin Abrahamsson (M) ledamot 
Leif Andersson (C) ledamot 
Helena Hallerhed (C) ledamot 
Anders Karlsson (C) ledamot 
Emil Gullbrantz (C) ersättare 
Johan  Gotthardsson (L) ledamot 
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 
Sebastian Clausson (S) ledamot 
Anita Olausson (S) ledamot 
Leif  Udéhn (S) ledamot 
Tuula Ojala (S) ledamot 
Ola Bertilsson (S) ledamot 
Catarina Åkerblad (S) ledamot 
Sture Pettersson (S) ledamot 
Lillemor Ågren (S) ledamot 
Björn Nilsson (S) ledamot 

  Gun-Britt Alenljung (S) ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Per Rosengren (V) ledamot 
Britta Wänström (V) ledamot 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
Henrik Andersson (MAP) ledamot 
Jerry Kullberg (MAP) ersättare 
Riitaa Holmblad (SD) ledamot 
Per-Olof Henningsson (SD) ledamot 
Per Johansson (SD) ersättare 
Joar Strid (SD) ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-10-29 

Anslagsdatum 2018-11-26 Anslaget tas ner 2018-12-19 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunfullmäktige 

 

Förändring i ärendelistan 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i ärendelistan: 
 

- Ärende 4 ”Val av kommunfullmäktiges valberedning”, tas upp som 
ärende 3. 

- Ärende 3 ”Val av kommunens revisorer”, tas upp som ärende 4. 

___________________________ 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 83 Dnr 2018/00057  

Handlingar att anmäla 

  

Delårsrapport för Räddningstjänsten Östra Skaraborg (KS 2018/357) 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)  har inkommit 
med en delårsrapport per 2018-06-30. Av kommunallagens bestämmelser i 
kapitel 11 § 16 framgår att minst en delårsrapport ska upprättas för 
verksamheten och att den ska anmälas i medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar.  
 
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet. 

______________________________      

Samordningsförbundet Norra Skaraborg (KS 2018/339) 

Kommunalförbundet Samordningsförbundet Norra Skaraborg  har inkommit 
med en delårsrapport per 2018-08-31. Av kommunallagens bestämmelser i 
kapitel 11 § 16 framgår att minst en delårsrapport ska upprättas för 
verksamheten och att den ska anmälas i medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar.  
 
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.   

_______________________________    

Delårsrapport för Avfallshantering Östra Skaraborg (KS 2018/332) 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)  har inkommit 
med en delårsrapport per 2018-06-30. Av kommunallagens bestämmelser i 
kapitel 11 § 16 framgår att minst en delårsrapport ska upprättas för 
verksamheten och att den ska anmälas i medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar.  
 
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.   

________________________________    
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Kommunfullmäktige 

Kf § 83 (forts). 

______________________________ 

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

Socialnämnden ska för varje kvartal redovisa 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 lämnas in till 
fullmäktige. 

Socialnämnden har lämnat en rapport för sektor stöd och omsorg för kvartal 2 
år 2018.  
 
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet. 

_______________________________      

Beslut från tekniska nämnden – medborgarförslag (KS 2018/204) 

En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag om farthinder och sänkt 
hastighet på Lindhultsgatan och Grangärdesgatan. Kommunfullmäktige 
beslutade att överlämna ärendet till tekniska nämnden för beslut.  
 
Tekniska nämnden hanterade ärendet på sitt sammanträde 2018-09-11 där 
beslutet blev att avslå förslaget med hänvisning till tidigare genomförda åtgärder 
samt antaget trafiksäkerhetsprogram. Tekniska nämnden gav samtidigt 
verksamheten i uppdrag agg mäta hastigheten på de fordon som kör på 
Lindhultsgatan och Grangärdesvägen. 

_______________________________ 

Medborgarförslag om utbyggnad av bullervall på Stockholmsvägen  
(KS 2018/374) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En medborgare har inkommit med ett förslag om att den befintliga bullervallen 
på Stockholmsvägen mot rondellen och in mot Marieforsleden ska förlängas.  

____________________________ 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 83 (forts). 

______________________________ 
 

Medborgarförslag om städning av kommunens badplatser (KS 2018/372) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En medborgare har inkommit med ett förslag om att det ska genomföras 
”städning” av stränderna på kommunens badplatser. Förslagsställaren avser 
med städning att rensa bort stenar och eventuellt fylla på med sand, vilket skulle 
vara lämpligt nu då Vänerns vattennivå är så låg och det finns möjlighet att 
rensa stora strandområden som annars ligger under vatten. 

___________________________ 

Medborgarförslag om cykelgarage vid stationen (KS 2018/363) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En medborgare har föreslagit att det ska byggas ett cykelgarage vid stationen för 
att på så sätt erhålla en säker parkering av cyklar, vilket förslagsställaren även 
tror kan främja cykling och resande med kollektivtrafik. 

____________________________ 

Medborgarförslag om cykelväg från Hassle-Säby till Torsöbron (KS 2018/350) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En medborgare har lämnat in ett förslag där han föreslår att det ska anläggas en 
cykelväg från järnvägskorsningen i Hassle-Säby till Torsöbron.  

______________________________ 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 83 (forts). 

______________________________ 

Medborgarförslag om grönyta mellan Notvägen och Fiskare Pers väg i 
Sjötorp (KS 2018/333) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En medborgare har lämnat in ett förslag vari hon föreslår att kommunen ska 
röja upp i den park/grönområde som finns mellan Notvägen och Fiskare Pers 
väg i Sjötorp. Önskemålet är att ta ner en del träd, anlägga en plantering och 
ställa dit några bänkar.  

__________________________________ 

Medborgarförslag om utökade öppettider på badhuset (KS 2018/364) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En medborgare har föreslagit att öppettiderna på badhuset ska utökas och att 
badhuset ska ha öppet även på söndagar.     

 

Expedieras till: 
Socialnämnden, Helena Andersson 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Fritidschef Tomas Ekström 
Sektor samhällsbyggnad, Thomas Johansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 84 Dnr 2018/00347  

Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 
2018-2022 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

För mandatperioden 15 oktober 2018 till och med 14 oktober 2022 väljer 
fullmäktige:  

1. Jan Wahn (C) till ordförande i fullmäktige. 

2. Sandra Magnusson (M) till vice ordförande i fullmäktige. 

3. Catarina Åkerblad (S) till andre vice ordförande i fullmäktige.      

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) föreslår att fullmäktige ska välja Jan Wahn (C) till 
ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Ålderspresident Per Rosengren ställer förslaget under proposition och finner att 
kommunfullmäktige väljer Jan Wahn (C) till ordförande i kommunfullmäktige 
för mandatperioden 2018-2022. 
 
Johan Abrahamsson (M) föreslår att fullmäktige ska välja Sandra Magnusson 
(M) till vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Ålderspresident Per Rosengren ställer förslaget under proposition och finner att 
kommunfullmäktige väljer Sandra Magnusson (M) till vice ordförande i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022.   
 
Ida Ekeroth (S) föreslår att fullmäktige ska välja Catarina Åkerblad (S) till andre 
vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Ålderspresident Per Rosengren ställer förslaget under proposition och finner att 
kommunfullmäktige väljer Catarina Åkerblad (S) till andre vice ordförande i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022.    

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktigs presidium 
Administrativa enheten 
Lönekontoret 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 85 Dnr 20021  

Val av kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 
2018-2022 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

För mandatperioden 15 oktober 2018 till 14 oktober 2022 väljer fullmäktige 
följande personer att ingå i fullmäktiges valberedning: 
 
Ledamöter   Ersättare 

1. Leif Andersson (C)   Anders Karlsson (C) 

2. Anna Mossberg (M)   Anders Bredelius (M) 

3. Morgan Forsberg (KD)   Jan Hallström (KD) 

4. Ola Bertilsson (S)   Janne Jansson (S) 

5. Anita Olausson (S)   Ida Ekeroth (S)  

 
Ordförande: Leif Andersson (C) 

Vice ordförande: Anita Olausson (S)     

Behandling på sammanträdet 

Partierna i fullmäktige har nominerat förslag till ledamöter i 
kommunfullmäktiges valberedning.  
 
Ordförande Sandra Magnusson (M) ställer förslagen under särskilda 
propositioner och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslagen. 
 
Partierna i fullmäktige har nominerat förslag till ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning.  
 
Ordförande Sandra Magnusson (M) ställer förslagen under särskilda 
propositioner och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslagen.   
 
Johan Abrahamsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Leif 
Andersson (C) till ordförande i valberedningen. 
 
Ordförande Sandra Magnusson (M) ställer förslaget under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Leif Andersson (C) till 
ordförande i valberedningen. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 85 (forts). 

____________________________ 
 
Ida Ekeroth (S) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Anita Olausson (S) till 
vice ordförande i valberedningen. 
 
Ordförande Sandra Magnusson (M) ställer förslaget under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Anita Olausson (S) till vice 
ordförande i valberedningen.    

 

Expedieras till: 
Administrativa enheten 
Lönekontoret 
Valberedningen 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 86 Dnr 20020  

Val av kommunens revisorer för mandatperioden 2018-2022 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

För mandatperioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022 väljer kommunfullmäktige 
följande revisorer: 

1. Lars-Göran Kvist (S)  

2. Björn Andersson (M) 

3. Sune B Jansson (C) 

4. Lena Garre (S) 

5. Vakant 

6. Vakant 

 

Ordförande: Lars-Göran Kvist (S) 

Vice ordförande: Björn Andersson (M) 
 
Det noteras att allianspartierna återkommer med förslag på två ledamöter till 
kommunrevisionen vid nästa sammanträde.     

Behandling på sammanträdet 

Partierna i kommunfullmäktige har nominerat förslag till ledamöter i 
kommunrevisionen.  
 
Ordförande Sandra Magnusson (M) ställer förslagen under särskilda 
propositioner och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
förslagen.  
 
Ida Ekeroth (S) föreslår att kommunfullmäktige ska utse Lars-Göran Kvist (S) 
till ordförande i kommunrevisionen.  
 
Ordförande Sandra Magnusson (M) ställer förslaget under proposition och 
finner att kommunfullmäktige väljer Lars-Göran Kvist (S) till ordförande i 
kommunrevisionen mandatperioden 2018-2022. 
 
Johan Abrahamsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska utse Björn 
Andersson (M) till vice ordförande i kommunrevisionen.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 86 (forts). 

____________________________ 

 
Ordförande Sandra Magnusson (M) ställer förslaget under proposition och 
finner att kommunfullmäktige väljer Björn Andersson (M) till vice ordförande i 
kommunrevisionen mandatperioden 2018-2022.  
     

Expedieras till: 
Kommunfullmäktiges presidium 
Lönekontoret 
Kommunrevisionen 
Kommunens auktoriserade revisor Lars Dahlin, PwC 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 87 Dnr 20022  

Val av kommunstyrelse för mandatperioden 2018-2022 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

För mandatperioden 15 oktober 2018 till 14 oktober 2022 väljer fullmäktige 
följande ledamöter och ersättare: 

Ledamöter   Ersättare 

1. Johan Abrahamsson (M) Yvonne Gogolin (M) 

2. Henrik Karlsson (M)  Anders Bredelius (M) 

3. Anette Karlsson (M)  Richard Thorell (M) 

4. Erik Ekblom (M)  Göte Andersson (M) 

5. Sven-Inge Eriksson (KD)   Morgan Forsberg (KD) 

6. Anders Karlsson (C)    Agneta Larsson (C) 

7. Göran Hellström (L)  Jan Hallström (L) 

8. Ida Ekeroth (S)  Sebastian Clausson (S) 

9. Janne Jansson (S)  Tuula Ojala (S) 

10. Linnéa Wall (S)  Björn Nilsson (S) 

11. Leif Udéhn (S)   Mats Karlsson (MP) 

12. Marie Enström Rosengren (V)   Johan Lundberg (V) 

13. Karl-Gunnar Sand (SD)  Per-Olof Henningsson (SD) 

 

Ordförande: Johan Abrahamsson (M), tillika kommunalråd 

Vice ordförande: Anders Karlsson (C) 

Andre vice ordförande: Ida Ekeroth (S), tillika oppositionsråd 
 
Kommunstyrelsen ledamöter och ersättare tillträder omedelbart.      

Behandling på sammanträdet 

Partierna i kommunfullmäktige har nominerat förslag till ledamöter i 
kommunstyrelsen.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 87 (forts). 

____________________________ 

 
Ordförande Sandra Magnusson (M) ställer förslagen under särskilda 
propositioner och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
förslagen.  

Partierna i kommunfullmäktige har nominerat förslag till ersättare i 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande Sandra Magnusson (M) ställer förslagen under särskilda 
propositioner och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
förslagen. 
 
Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige ska välja Johan Abrahamsson (M) 
till ordförande i kommunstyrelsen.  
 
Ordförande Sandra Magnusson (M) ställer förslaget under proposition och 
finner att kommunfullmäktige väljer Johan Abrahamsson (M) till ordförande i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022. 
 
Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige ska välja Anders Karlsson (C) till 
vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Ordförande Sandra Magnusson (M) ställer förslaget under proposition och 
finner att kommunfullmäktige väljer Anders Karlsson (C) till vice ordförande i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022. 
 
Socialdemokraterna föreslår att kommunfullmäktige ska välja Ida Ekeroth (S) 
till andre vice ordförande i kommunstyrelsen.  
 
Ordförande Sandra Magnusson (M) ställer förslaget under proposition och 
finner att kommunfullmäktige väljer Ida Ekeroth (S) till andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022.      

 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Administrativa enheten 
Lönekontoret 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 88 Dnr 2018/00366  

Ersättarnas tjänstgöring i nämnder och styrelser 
mandatperioden 2018-2022 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att följande turordning ska gälla för ersättares 
tjänstgöring vid sammanträden med nämnder och styrelser: 
 

För ledamot tillhörande:  Inträder ersättare enligt följande ordning:  

Moderaterna  M, KD, L, C 

Centern  C, L, KD, M 

Kristdemokraterna KD, M, C, L 

Liberalerna  L, C, M, KD 

Socialdemokraterna S, MP, V, C, L, KD, M 

Vänsterpartiet V, S, MP 

Miljöpartiet    MP, S, V 

 
Det noteras att Sverigedemokraterna återkommer vid nästa sammanträde med 
sin inträdesordning för ersättares tjänstgöring vid sammanträden med nämnder 
och styrelser.   

Bakgrund 

Enligt kommunallagen (6 kapitlet 17 § första stycket) ska kommunfullmäktige 
besluta om i vilken turordning ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder 
ska tjänstgöra.       

Behandling på sammanträdet 

Partierna i kommunfullmäktige  har föreslagit turordning för ersättarnas 
tjänstgöring i nämnder och styrelser. 
 
Ordförande Sandra Magnusson (M) ställer förslagen under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslagen.       

 

Expedieras till: 
Samtliga nämndsekreterare 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 89 Dnr 2017/00174  

Medborgarförslag om att färdigställa en belyst tillgänglighets-
anpassad cykel- och promenadväg längs vänerstranden, från 
Strandgården till gamla Ekudden 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslaget. 
 
Den del av sträckan som benämns ”nr 3 Yttre hamnen”, utgår ur förslaget. 
 
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att inarbeta förslaget om 
cykel- och promenadväg längs Vänerstranden i kommande budgetar och 
verksamhetsplaner.  
 
Sektor samhällsbyggnad får i uppdrag, att inom ramen för genomförandeplanen 
av ÖP 2030 för Mariestads kommun, ta fram ett förslag på en förlängning av 
cykel- och promenadvägen för att åstadkomma ett sammanhållet 
promenadstråk från Snapen till Sandviken.  

Bakgrund 

Stefan Hall, Strandvägen 55 i Mariestad har lämnat in ett medborgarförslag i vilket 
det föreslås att en gång- och cykelväg längs Vänerstranden från gamla 
Strandgården till gamla Ekudden tillgänglighetsanpassas och förses med belysning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, Kf § 27 att överlämna medborgar-
förslaget till tekniska nämnden för beredning. Ärendet har sedermera i samråd 
med den tekniske chefen och samhällsbyggnadschefen beretts av 
kommunstyrelsen (planenheten). 
 
I motiveringen till medborgarförslaget nämns att det gång- och cykelstråk från 
Karlsholme och som leder norrut till Snapen är en fantastisk sträcka längs 
Vänerstranden men är enbart delvis belyst och tillgänglighetsanpassad. För att 
Mariestadsbor och besökare ska kunna utnyttja ett helt unikt promenadstråk 
föreslås vacker belysning och upprustning av stråket från Snapen till gamla 
Ekudden.  
 
I medborgarförslaget omnämns olika sträckor; gamla Strandgården till gamla 
Ekudden och stråket från Snapen till gamla Ekudden. Gamla Strandgården får 
anses utgöras av Mariehus flerbostadshus på fastigheten Strandgården 1, 
Strandvägen 55. Med gamla Ekudden har sektor samhällsbyggnad antagit att 
förslagsställaren avser Gamla Ekuddens naturreservat. 
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______________________________ 
 

Den föreslagna sträckan, från Strandgården 1 till Gamla Ekuddens 
naturreservat/idrottsfältet är ca 3,9 km lång (bilaga 1 i underlagen). I öster 
ansluts sträckan till befintlig belyst gång- och cykelväg som leder till Snapens 
bad- och friluftsområde, i väster saknas tydliga anslutande gång- och cykelvägar, 
befintlig gång- och cykelväg övergår till Gamla Ekuddens naturreservat. 
 
Förslaget omfattar delvis utpekade och beslutade sträckor i den cykelnätsplan 
som kommunfullmäktige antog 2016-01-25, Kf § 9. Planen utgör ett 
planeringsdokument för cykeltrafiken i Mariestads kommun. 
 
Planenheten har tolkat medborgarförslaget att den föreslagna tillgänglighets-
anpassningen i första hand avser sträckor längs Vänerstranden. Planenheten har 
i nedanstående förslag till åtgärder även redovisat en sträcka benämnd 
idrottsfältet, söder om Gamla Ekuddens naturreservat som saknar koppling till 
Ekuddenvägen, vilken föreslås åtgärdas.  

Beskrivning och förslag till åtgärder på föreslagen sträcka från Strandgården 
1 till Gamla Ekuddens naturreservat (bilaga 2 i underlagen) 
 

1. Katthavsviken 

Sträckan omfattar ca 500 m, grusbelagd och saknar belysning. Sträckan används 
av gående och cyklister samt viss motortrafik som har mål till Vänerenergis 
område för upplag. Området är föremål för detaljplaneläggning, där en ny 
detaljplan avser möjliggöra ny bostads- och centrumbebyggelse på det område 
som tidigare använts för oljeupplag.  
 
I ett första steg föreslås ojämnheter jämnas ut genom påfyllning av grus samt 
att sträckan förses med belysning. I samband med genomförande av den nya 
detaljplanen för området kan utredas om delar av sträckan ska utgöras av annan 
markbeläggning. 
 

2. Karlsholme 

Sträckan är ca 300 m, grusbelagd och saknar belysning. Sträckan används av 
gående och cyklister och viss motortrafik i samband med evenemang på 
Karlsholme. 
 
Sträckan föreslås förses med belysning. 
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______________________________ 
 

3. Yttre hamnen 

Sträckan är ca 300 m, området används för hamnändamål. I en plan för 
underhåll och utveckling av Mariestads småbåtshamn 2017-01-17 föreslås att 
befintligt stängsel rivs och att det anordnas en sammanhängande 
strandpromenad. 
 

4. Inre hamnen 

I inre hamnen är tidvis framkomligheten för cyklister begränsade längs kajen 
och hänvisas istället till cykelbanan längs Hamngatan. Några åtgärder föreslås 
inte. 
 

5. Tegelängen 

Området mellan Ekuddenhamnen och fågeltornet, benämnt Tegelängen är ca 
500 m, grusbelagd och saknar belysning. Sträckan som leder till Gamla 
Ekuddens naturreservat anlades i samband med byggnationen av fågeltornet år 
2006. På sträckan föreslås inga åtgärder ske eftersom ny belysning bedöms 
olämpligt med hänsyn till djur- och naturvärden. 
 

6. Idrottsfältet 

Sträckan benämnd idrottsfältet utgörs idag av upptrampad mindre stig, ca 400 
m. Förslaget är att göra stråket mer tillgänglighetsanpassat genom breddning, 
någon ny belysning föreslås inte. Förslaget innebär en ny koppling till 
Ekuddenvägen.  
 
Den förväntade nyttan med förslaget är flera, infrastruktur för pendling och 
motion förbättras. Fler som går och cyklar har effekt på både miljö och hälsa. 
Tillgänglighetsanpassning medför att fler får tillgång till de strandnära områdena 
som är svårtillgängliga idag. Tillgänglighetsanpassning innebär fysiska åtgärder 
som att bygga bort ojämnheter, belysning, bänkar för vila och tydlig vägvisning. 
 
Det fortsatta arbetet föreslås ske inom verksamhet teknik i samråd med övrigt 
berörda. Åtgärderna föreslås arbetas in i tekniska nämndens framtida 
verksamhetsplaner, med det sagt fastställs inte när åtgärderna ska utföras. 
Åtgärderna måste prioriteras mot andra planerade projekt och eventuellt kan 
det vara nödvändigt med att tillskjuta extra medel för genomförande av 
medborgarförslaget.  
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Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 301/18. 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs med stranden från Strandvägen 
till gamla Ekudden 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-23, 
Svar på medborgarförslag om en cykel- och promenadväg längs Vänerstranden, 
från Strandgården till gamla Ekudden 
 
Bilaga 1 – Karta över föreslagen sträckning för belyst och 
tillgänglighetsanpassad gång- och cykelväg längs Vänerstranden 

 
Bilaga 2 – Karta över föreslagna sträckor som ska åtgärdas 

 

Expedieras till: 
Tf planchef Adam Johansson 
Projektchef VA/gata Johan Bengtsson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Teknisk chef Michael Nordin 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Stefan Hall 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 90 Dnr 18213  

Kommunrevisionens budget för år 2019 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anslaget till kommunrevisionen för år 2019 
ska uppgå till 950 000 kronor.      

Bakgrund 

Kommunrevisionen har inkommit med en begäran om anslag för revisions-
verksamheten år 2019. I begäran hemställer kommunrevisionens ordförande 
Lennart Ström (S) att fullmäktige ska återställa budgeten för kommunrevisionen 
till 950 000 kronor för verksamhetsåret 2019 samt att budgeten justeras för de 
höjda arvodeskostnader som kommer att införas från och med 2019.  
 
Som motivering för sin begäran anför kommunrevisionen bland annat att det 
under delar av år 2019 kommer att finnas två separata revisionsgrupper. Den 
som är vald för mandatperioden 2015-2018 och som avslutar sitt uppdrag med 
att avlämna revisionsberättelse i april 2019 samt den nya revisionsgrupp som är 
vald för mandatperioden 2019-2022. Detta medför att kostnaderna för arvoden 
och utbildning av nyvalda revisorer kommer att bli högre under år 2019 vilket 
innebär att det krävs ökade resurser för revisionsverksamheten år 2019.  
 
Från och med 2019 har fullmäktige beslutat att justera arvoden och ersättningar 
till förtroendevalda. Dessa justeringar medför en kostnadsökning om ca 45 000 
kronor år 2019 för kommunrevisionen.  
 
Kommunfullmäktiges presidium är budgetberedning för kommunrevisionen. I 
enlighet med förslag från fullmäktiges presidium beslutade fullmäktige år 2017 
att utöka anslaget till revisionen från 850 000 kronor till 900 000 kronor.  
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att fullmäktige utökar anslaget till 
kommunrevisionen, från 900 000 kr till 950 000 kronor för år 2019.     

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar upp presidiets förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.      
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Underlag för beslut 

Skrivelse från kommunrevisionen 2087-06-04, Hemställan om anslag för 
revisionsverksamheten 2018  
 
Skrivelse upprättad av kommunfullmäktiges presidium 2018-06-11, 
Kommunrevisionens budget för år 2019    
 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
Kommunrevisionen 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 91 Dnr 2018/00015  

Budget 2019 för Mariestads kommun med flerårsplan 2020-
2021 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för 2019 
samt flerårsplan för åren 2020-2021 i enlighet med majoritetens förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om mål för nämnderna 2019 i enlighet med 
nämndsbeslut.  

3. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att nyupplåna med 150 miljoner. 
kronor. 

4. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska enligt beslut i 
kommunfullmäktige §104/17. 

5. Skattesatsen ska vara oförändrad. 

6. Ekonomichefen får i uppdrag att föra om budgeten för kapitalkostnaden 
till berörda nämnder under året 2019. 

7. Personalchefen får i uppdrag att föra om budgeten för lönekostnadsindex 
som ej är färdigställd vid budgetbeslutet till berörda nämnder under 2019.  

8. Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige §140/13. 

 
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för  
eget förslag.  
 

Mats Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas 
förslag. 
 

Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.   

Bakgrund 

Majoritetspartierna ( Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt 
Kristdemokraterna) har upprättat ett förslag till drift – och investeringsbudget 
för Mariestads kommun år 2019 samt flersårsplan 2020-2021. 
 

Socialdemokraterna har upprättat ett förslag till drift – och investeringsbudget 
för Mariestads kommun år 2019 samt flersårsplan 2020-2021. 
 
Vänsterpartiet har upprättat ett förslag till drift – och investeringsbudget för 
Mariestads kommun år 2019 samt flersårsplan 2020-2021.  
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Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M), Jan Hallström (L), Sven-Inge Eriksson (KD) och 
Anders Karlsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ida Ekeroth (S), Sebastian Clausson (S), Sture Pettersson (S), Leif Udéhn (S), 
Janne Jansson (S) och Linnéa Wall (S) tillstyrker Socialdemokraternas förslag till 
drift- och investeringsbudget för 2019 samt flerårsplan för åren 2020-2021 
inklusive skattesats. I övrigt tillstyrker Ekeroth (S) mfl kommunstyrelsens förslag. 
 
Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Vänsterpartiets förslag till drift- och 
investeringsbudget för 2019 samt flerårsplan för åren 2020-2021 inklusive 
skattesats.  
 
Ordförande Sandra Magnusson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs.  
 
Ordförande Sandra Magnusson (M) meddelar att kommunstyrelsens förslag är 
huvudförslag. Därefter ställer ordföranden Ekeroths (M) mfl yrkande och 
Engström Rosengrens (V) yrkande under proposition och finner att fullmäktige 
beslutar att utse Ekeroths (S) mfl yrkande till motförslag.  
 
Omröstning genomförs därefter enligt följande av fullmäktige godkända 
propositionsordning: 
 
Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Ida 
Ekeroths (S) mfl yrkande röstar nej.  
 
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 14 nej-röster. 5 ledamöter avstår från att 
rösta.  
 
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens beslut. 
 
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, 
protokollsbilaga 1.  
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 177/18 
 
Majoritetspartiernas ( Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt 
Kristdemokraterna) förslag till drift – och investeringsbudget för Mariestads 
kommun år 2019 samt flerårsplan 2020-2021 
 
Socialdemokraternas förslag till drift – och investeringsbudget för Mariestads 
kommun år 2019 samt flerårsplan 2020-2021 
 
Vänsterpartiets förslag till drift – och investeringsbudget för Mariestads 
kommun år 2019 samt flerårsplan 2020-2021 
 
Mål 2019 för Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Mål 2019 för Tekniska nämnden 
 
Mål 2019 för Utbildningsnämnden 
 
Mål 2019 för Socialnämnden 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Christina Olsson 2018-10-02, Drift- 
och investeringsbudget för Mariestads kommun 2019 med plan 2020-2021 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
Ekonomienhetschef Annica Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Samtliga nämnder 
Samtliga sektorschefer 
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Kf § 92 Dnr 2015/00408  

Omdisponering av medel inom tekniska nämnden för 
fasadrenovering av Mariestads teater 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1 800 tkr från projekt 2558 
Brandskyddstekniska åtgärder i ishallen till projekt 2562 Fasadrenovering 
Mariestads teater.  

Bakgrund 

Projekt 2563, ”Fasadrenovering Mariestads teater”, upprättades under 2018 
med målet att renovera teaterns fasad med tillhörande trädetaljer då denna är i 
mycket dåligt skick. Kostnaden för ingreppet beräknades av en fristående 
konsult att uppgå till 1 900 tkr. Tekniska nämnden har ansökt om bidrag från 
Stiftelsen Bertha Pettersson för renoveringen (1500 tkr) och nämnden har även 
omfördelat 500 tkr inom den egna investeringsbudgeten, vilket gett en total 
investeringsbudget för projektet  om 2000 tkr.  
 
Bertha Petterssons stiftelse har beslutat att bevilja bidrag för renovering till en 
summa om 1400 tkr under förutsättning att verksamhet teknik inkommer med 
redovisning av nedlagda kostnader. 
 
Den genomförda upphandlingen visade att projektet kräver en budget om  
3 200 tkr vilket innebär att ytterligare 1 300 tkr (utöver beviljat bidrag) behöver 
omdisponeras för att kunna genomföra projektet.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott har fattat beslut om antagande av entreprenör 
under förutsättning att ytterligare beslut fattas om igångsättningstillstånd och 
finansiering (Tnau § 175/2018). 
 
Projektet gällande brandskyddstekniska åtgärder i ishallen, 2558, visar på ett 
överskott om 1 800 tkr vilket möjliggör en omdisponering till andra projekt. 
Verksamhet teknik föreslår att fullmäktige omdisponerar 1 800 tkr från projekt 
2558 till projekt 2562 för att kunna fullfölja den pågående upphandlingen samt 
genomföra fasadrenoveringen av teatern. Enligt kommunens styrprinciper äger 
tekniska nämnden rätten att omdisponera upp till 60 prisbasbelopp per år 
mellan olika projekt. Denna gräns är redan uppnådd, då tekniska nämnden på 
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott omdisponerade medel för att 
genomföra en omgestaltning av Karlsholme (Ks § 87/2018).       
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Högst troligt kommer inget arbete att påbörjas under hösten/vintern 2018 då 
arbetsinsatsen är väderberoende så ett beslut att avbryta upphandlingen 
kommer inte att påverka nuvarande tidsplan nämnvärt. Dock bör det 
poängteras att en förnyad upphandling kan innebära en förändrad 
projektbudget jämfört med nuläget.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 189/18. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-23,  
Omdisponering av medel inom tekniska nämnden för fasadrenovering av 
Mariestads teater 
 
Protokollsutdrag Tn § 172/18 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Ekonom Elisabeth Westberg 
Ekonomichef Christina Olsson  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 93 Dnr 2017/00415  

Samarbetsavtal för överförmyndarverksamheten 2019-2022 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal mellan 
Mariestads kommun och Töreboda kommun avseende överförmyndar-
verksamheten för åren 2019-2022.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har sedan 2015 en överförmyndarverksamhet gemensamt 
med Töreboda kommun i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. 
Verksamheten regleras i ett samarbetsavtal.   
 
Med syfte att undersöka förutsättningar för framtida samverkansmöjligheter 
inom detta område samt utvärdera verksamheten sades avtalet upp för 
omförhandling 2017-12-22 (Ksau § 466/17).  
 
En utvärdering av samarbetet och en översyn av överförmyndarverksamheten i 
Mariestads kommun avseende samverkan har genomförts. Kommunstyrelsen 
beslutade 2018-01-15 att även fortsättningsvis bedriva överförmyndar-
verksamhet i samarbete med Töreboda kommun i enlighet med aktuellt 
samarbetsavtal.  
 
I upprättat förslag till samarbetsavtal har mindre uppdateringar gjorts 
redaktionellt samt några ändringar föreslagits för att stämma överens med 
gällande förhållanden och tidsramar, så som: 

- Tillägg av arbetsuppgifter som tillkommit  

- Borttagande av formulering som kopplas till överförmyndaren i 
Mariestads tidigare roll som handläggare samt  

- Formulering av antal tjänster på gemensamma expeditionen har ändrats 
till en rambeskrivning eftersom antal tjänster följer verksamhetens 
belastning. 

 
Förslaget har upprättats i samverkan med Töreboda kommun. Avtalet föreslås 
gälla från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 182/18. 
 
Förslag på Samarbetsavtal för överförmyndarverksamheten 2018-2022 
 
Samarbetsavtal för överförmyndarverksamheten 2015-2018 med markerade 
ändringar 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2018-08-
22, Samarbetsavtal överförmyndarverksamheten 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-09,  
Samarbetsavtal för överförmyndarverksamheten 2019-2022 

 

Expedieras till: 
Överförmyndare Helena Harborn 
Kommunikationschef Annika Björklund 
Töreboda kommun 
Ekonom Ida Nilsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 94 Dnr 2018/00116  

Partistöd till Sverigedemokraterna 2018 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sverigedemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2018. 
 
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 
Mariestadspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Ekeroths (S) förslag.  

Bakgrund 

Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  
årligen redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen av hur 
partistödet har använts ska även granskas. Partierna utser själv sin granskare. 
Granskaren ska upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. 
 
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 
 
Kommunfullmäktige i Mariestad har beslutat att partierna i fullmäktige ska 
lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har använts föregående år 
(inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen av 
partistödet. 
 
I SKL:s kommentarer till underlag för reglerna om partistöd samt i själva 
propositionen till reglerna finns det vissa vägledande uttalanden kring 
redovisning, granskning och utbetalning av stödet. Bland annat står det: 

- Lagstiftningen är utformad så att det åligger kommunen som avser att 
lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning. 

- Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att 
den ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd 
som använts, både det som mottagits för det senaste året och det som 
eventuellt sparats från tidigare år. 

- Redovisningen bör innehålla mer än ett uttalande att stödet använts för 
att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av 
redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar gjorts 
till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen 
samt vilka motprestationer som i så fall erhållits. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 94 (forts). 

______________________________ 

 

- Har inte redovisning lämnats eller om det saknas granskningsintyg, ska 
fullmäktige besluta att stöd inte ska utbetalas. 

 
Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och 
beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängligt för allmänhet 
och media. Hur partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i 
förhållande till medborgare och media är en fråga för respektive parti. 

 
Administrativa enheten har tagit fram en gemensam mall för redovisning av och 
begäran om partistöd, så att samtliga partier redovisar sitt stöd på ett likartat 
sätt. Mallen innehåller ansökan, redovisning och granskningsintyg.  
 
Den 28 maj 2018 behandlade fullmäktige ärendet om partistöd för år 2018. 
Fullmäktige beslutade att betala ut partistöd till samtliga redovisande partier. 
Sverigedemokraterna hade vid tiden för fullmäktiges sammanträde inte 
inkommit med någon begäran om partistöd, vilket innebar att fullmäktige inte 
kunde ta något beslut gällande partistöd till Sverigedemokraterna.  
 
Den 7 juni 2018 inkom Sverigedemokraterna med en begäran om partistöd. 
 
Sverigedemokraternas ansökan behandlades av kommunstyrelsen den 20 
augusti 2018. Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet för att 
möjliggöra för Sverigedemokraterna att komplettera den ingivna ansökan med 
underskrift. 
 
Den nytillträdde ordföranden i Sverigedemokraterna skrev under ansökan den  
27 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunfullmäktige inte ska godkänna Sverigedemokraternas 
ansökan om partistöd för år 2018.  
 
Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Ekeroths (S) yrkande.  
 
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 94 (forts). 

______________________________ 
 
Ordföranden Sandra Magnusson (M) ställer förslagen under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 190/18. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-13, 
Redovisning och beslut om utbetalning av partistöd 2018 
 
Sverigedemokraternas rekvisition av partistöd för år 2018 samt skriftlig 
redovisning och granskningsintyg 
 
Skrivelse upprättad av stadsjurist Magnus Nilsson 2018-08-24, Angående 
reglering av partistöd i KL 
 
Protokollsutdrag Ks § 152/18.  

 

Expedieras till: 
Administrativa enheten 
Ekonomienheten 
Sverigedemokraterna 
Ekonom Ida Nilsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 95 Dnr 2018/00167  

Motion om pluspolarkort 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införa ett så kallat pluspolarekort. 
 
Kostnaden, 20 000 kronor, finansieras ur fritidsavdelningens ordinarie budget. 
 
Motionen har därmed bifallits.  

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige där hon föreslår att Mariestads kommun inför ett så kallat 
pluspolarekort enligt Lidköpings modell. Syftet med ett pluspolarekort är att 
skapa möjligheter för personer med funktionshinder som besöker kultur- och 
fritidsutbud att låta ledsagare/medföljare följa med utan entrékostnad. 
 
Lidköping har en modell för detta på sin hemsida där man kan ansöka om 
pluspolarekort och där kultur- och fritidsföreningar kan ansluta sig till kortet. 

För att införa pluspolarekortet enligt ”Lidköpingsmodellen” krävs en särskild  
e-tjänst på Mariestads kommuns hemsida. IT-chefen, Christofer Olsson, har 
lämnat offert på en sådan e-tjänst där engångskostnaden för implementering på 
kommunens hemsida är 20 000 kronor. 
 
Fritidsavdelningen föreslås bekosta tjänsten och ansvara för det praktiska som 
registrering och utlämning av kort samt att se till att kommunens kultur- och 
fritidsföreningar ansluter sig till tjänsten.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.    

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 187/18. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 95 (forts). 

______________________________ 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2018-09-25, Motion 
om införande av pluspolarekort 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-26, 
Motion om införande av pluspolarekort 
 
Offert E-tjänst för pluspolarekort 

 

Expedieras till: 
Fritidschef Tomas Ekström 
Socialchef Lotta Hjoberg 
Ekonom Ida Nilsson 
Marie Engström Rosengren 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 96 Dnr 2018/00205  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är 
under beredning 2018 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen antecknas till protokollet.        

Bakgrund 

Enligt kommunallagen ska de motioner och medborgarförslag som inte har 
färdigbehandlats redovisas för kommunfullmäktige två gånger årligen, i april 
och i oktober. 
 
Administrativa enheten har upprättat en sammanställning över dessa motioner 
och medborgarförslag. 
 
Totalt är tre motioner och tio medborgarförslag under beredning i kommunens 
olika sektorer. Sedan förra redovisningen i fullmäktige, 2018-04-23, har  åtta 
medborgarförslag och fem motioner behandlats av fullmäktige och nämnder.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2018-10-15, 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som är under beredning – 
oktober 2018 
 
Sammanställning över motioner och medborgarförslag som är under beredning 
– oktober 2018        

 

Expedieras till: 
Administrativ chef Malin Eriksson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 97 Dnr 2018/00058  

Valärenden 

  

Entledigande och val av ledamot i tekniska nämnden (KS 2018/349) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Lars-Göran Kvist (S) från uppdraget att vara 
ledamot i tekniska nämnden. Kommunfullmäktige väljer Lillemor Ågren (S) till 
ny ledamot i tekniska nämnden. 

Bakgrund 

Lars-Göran Kvist (S) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara 
ledamot i tekniska nämnden. 

____________________________      

Entledigande och val av ersättare i socialnämnden (KS 2018/349) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Lars-Göran Kvist (S) från uppdraget att vara 
ersättare i socialnämnden. Kommunfullmäktige väljer Ninni Larsson (S) till ny 
ersättare i socialnämnden efter Lars-Göran Kvist (S). 

Bakgrund 

Lars-Göran Kvist (S) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara 
ersättare i socialnämnden. 

________________________________     

Entledigande och val av suppleant i styrelsen för Mariehus AB (KS 2018/349) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Lars-Göran Kvist (S) från uppdraget att vara 
suppleant i styrelsen för Mariehus AB. Kommunfullmäktige väljer Bo Eksell (S) 
till ny suppleant i Mariehus AB efter Lars-Göran Kvist (S).    

Bakgrund 

Lars-Göran Kvist (S) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara 
suppleant i styrelsen för Mariehus AB. 

______________________________   
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Kommunfullmäktige 

Kf § 97 (forts). 

______________________________ 

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (KS 2018/375) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Monica Kindberg (V) från uppdraget att vara 
ersättare i kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos 
länsstyrelsen för att få utsett ny ersättare efter Monica Kindberg (V). 

Bakgrund 

Monica Kindberg (V) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara 
ersättare i kommunfullmäktige. 

_______________________________ 

Entledigande och val av ersättare i socialnämnden (KS 2018/378) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Lars Arestrand (M) från uppdraget att vara 
ersättare i socialnämnden. Kommunfullmäktige väljer Erik Ekblom (S) till ny 
ersättare i socialnämnden efter Lars Arestrand (M). 

Bakgrund 

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

________________________________ 

Val av suppleant i styrelsen för VänerEnergi AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Britta Wänström (V) 
till ny suppleant i VänerEnergi AB efter avlidne Mika Schroderus (V). 

Bakgrund 

Med anledning av Mika Schroderus (V) bortgång har fullmäktige att utse ny 
suppleant i styrelsen för VänerEnergi AB.    

 

Expedieras till: 
Lönekontoret, Länsstyrelsen, Lars Arestrand, Erik Ekblom, Lars-Göran Kvist, Lillemor Ågren, Britt 
Wänström, Bo Eksell, Ninni Larsson, Tekniska nämnden Ewa Sallova, Socialnämnden Helena Andersson, 
Mariehus AB 
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 91 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Johan Abrahamsson (M) X    

Anette Karlsson (M) X    

Henrik Karlsson (M) X    

Erik Ekblom (M) X    

Sten Bergheden (M) X    

Anna Mossberg (M) X    

Göte Andersson (M) X    

Anders Bredelius (M) X    

Ola Jonegård (M) X    

Yvonne Gogolin (M) X    

Richard Thorell (M) X    

Cathrine Kronberg (M) X    

Björn Fagerlund (M) X    

Anita Ahl (M) X    

John-Gunnar Nilsson (M) X    

Rolf Rutgersson (M) X    

Elin Abrahamsson (M) X    

Emil Gullbrantz (C) X    

Anders Karlsson (C) X    

Helena Hallerhed (C) X    

Leif Andersson (C) X    

Johan Gotthardsson (L) X 
 

  

Jan Hallström (L) X 
 

  

Morgan Forsberg (KD) X 
 

  

Sven-Inge Eriksson (KD) X 
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 91  (forts). 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Ida Ekeroth (S)  X   

Janne Jansson (S)  X   

Linnea Wall (S)  X   

Sebastian Clausson (S)  X   

Anita Olausson (S)  X   

Leif Udéhn (S)  X   

Tuula Ojala (S)  X   

Ola Bertilsson (S)  X   

Catarina Åkerblad (S)  X   

Sture Pettersson (S)  X   

Lillemor Ågren (S)  X   

Björn Nilsson (S)  X   

Gun-Britt Alenljung (S)  X   

Per Rosengren (V)   X  

Marie Engström Rosengren (V)   X  

Britta Wänström (V)   X  

Mats Karlsson (MP)  X   

Henrik Andersson (MAP)   X  

Jerry Kullberg (MAP)   X 

 

Riitaa Holmblad (SD) X   

 

Per-Olof Henningsson (SD) X    

Per Johansson (SD) X    

Joar Strid (SD) X    

Sandra Magnusson (M) X    

Summa 30 14 5 

 

 


