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Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 18:00-19:25 

Beslutande Se nästa sida 

  

Utses att justera Yvonne Gogolin och Linnea Wall 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 87-95 

 Eleonor Hultmark  

Ordförande   

 Sandra Magnusson  

Justerande  

 Yvonne Gogolin Linnea Wall 
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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 
Liselott Andersson (M) tjänstgörande ersättare 
Margareta Berggren (M) tjänstgörande ersättare 
Göte Andersson (M) ledamot 
Anders Bredelius (M) ledamot 
Ola Jonegård (M) ledamot 
Yvonne Gogolin (M) ledamot 
Richard Thorell (M) ledamot 
Cathrine Kronberg (M) ledamot 
Anita Ahl (M) ledamot 
Urban Claesson (M) ledamot 
John-Gunnar Nilsson (M) ledamot 
Rolf Rutgersson (M) ledamot 
Elin Abrahamsson (M) ledamot 
Agneta Larsson (C) tjänstgörande ersättare 
Anders Karlsson (C) ledamot 
Helena Hallerhed (C) ledamot 
Leif Andersson (C) ledamot 
Johan Gotthardsson (L) ledamot 
Jan Hallström (L) ledamot 
Morgan Forsberg (KD) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) tjänstgörande ersättare 
Ida Ekeroth (S) ledamot 
Leif Andersson (S) ledamot 
Linnea Wall (S) ledamot 
Sebastian Clausson (S) ledamot 
Anita Olausson (S) ledamot 
Leif Udéhn (S) ledamot 
Nils Farken (S) ledamot 
Ola Bertilsson (S) ledamot 
Catarina Åkerblad (S) ledamot 
Sture Pettersson (S) ledamot 
Lillemor Ågren (S) ledamot 
Marianne Johansson (S) tjänstgörande ersättare 
Gun-Britt Alenljung (S) ledamot 
Chris Nygren (V) tjänstgörande ersättare 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Britta Wänström (V) ledamot 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
Henrik Andersson (MAP) ledamot 
Henrik Claesson (MAP) ledamot 
Riitta Holmblad (SD) ledamot 
Per Johansson (SD) tjänstgörande ersättare 
Carl-Gunnar Sand (SD) ledamot 
Joar Strid (SD) ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-11-25 

Anslagsdatum 2019-12-03 Anslaget tas ner 2019-12-25 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 87 Dnr 2019/00028  

Handlingar att anmäla 

  

Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med en delårsrapport 
per 2019-08-31. Av kommunallagens bestämmelser i kapitel 11 § 16 framgår att 
minst en delårsrapport ska upprättas för verksamheten och att den ska anmälas 
i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.  

Revisorernas bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål som direktionen beslutat. 

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet. 

 

Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund 

Kommunalförbundet Skaraborgs Kommunalförbund har inkommit med en 
delårsrapport per 2019-07-31. 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 Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har inkommit med en 
delårsrapport per 2019-07-31. Av kommunallagens bestämmelser i kapitel 11 § 
16 framgår att minst en delårsrapport ska upprättas för verksamheten och att 
den ska anmälas i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.  

Revisorernas bedömning är att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är 
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Ett antal 
noteringar har lämnats. Revisionen rekommenderar därför direktionen att se 
över de upplysningskrav som ställs i LKBR, uppdatera dessa till 
årsredovisningen samt att kommande delårsrapport justeras i enlighet med de 
iakttagelser som framgår av bilagd granskningsrapport.  

 

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet. 
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Medborgarförslag om att skapa en stadsodling vid den blivande förskolan 
vid Kronopark (KS 2019/454) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
(sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. Ärendet ska samrådas med 
sektor utbildning. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
kommunen ska skapa ett stadsodlingsprojekt vid den blivande förskolan vid 
Kronpark. Förslaget är att det ska ske i samarbete med intresseorganisationer 
och förskolan. 

 

 
Medborgarförslag om rehab-badet vid sjukhuset i Mariestad (KS 2019/457) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

Ett antal föreningar i Mariestads kommun lämnat in medborgarförslag om att 
kommunen ska ta över hyresansvaret för rehabbadet vid Mariestads sjukhus så 
att medlemmarna ges fortsatt möjlighet till varma bad. 

 

 
Medborgarförslag om utsmyckning i ån Tidan mellan Universitetsbron och 
Residensbron (KS 2019/409) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
kommunen ska smycka staden genom att inköpa ett antal stora trollsländor av 
konstnären Tomas Larsson och placera dessa med belysning i ån Tidan mellan 
Universitetsbron och Residensbron. 
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Medborgarförslag om uthyrning av odlingslotter och kurser i självhushållning 
(KS 2019/410) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
kommunen ska hyra ut odlingslotter på grönytor som finns i staden samt 
anordna kurser i självhushållning. 

 
Medborgarförslag om att installera solceller på taken i Mariestad  
(KS 2019/411) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
kommunen ska installera solceller på taken i Mariestad samt vattenreservoarer 
för att samla in regnvatten, med särskild fokus på förnybar energi vid 
kommunens äldreboenden. 

 
Medborgarförslag om bredare parkeringsplatser utanför Knallenhuset (KS 
2019/404) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
kommunen ska tillse att parkeringsplatserna utanför Knallenhuset görs bredare 
för att minska risken för parkeringsskador. 
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Medborgarförslag om iordningsställande av platsen för 
återvinningsstationen i Tidavad (KS 2019/408) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
kommunen ska iordningsställa platsen för återvinningsstationen i Tidavad bland 
annat genom att asfaltera gräsplanen och avgränsa återvinningsstationen med 
staket. 

 
Medborgarförslag om att anställa en syn- och hörselinstruktör 
(KS 2019/458) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
kommunen ska anställa en syn- och hörselinstruktör.  

 
Motion om utfasning av skadliga ämnen i kommunens förskolor  
(KS 2019/452) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till utbildningsnämnden för 
beredning. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska anta ett 
handlingsprogram och en tidplan för en ”Hälsosam förskola” som omfattar 
kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med mindre 
hälso- och miljöfarliga ämnen. 
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Motion om vattenförsörjning och avlopp i Lugnås stationssamhälle  
(KS 2019/456) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning. 

Bakgrund 

Sture Pettersson (S) noterar mångåriga problem med bristande kvalitet och 
tillgång på dricksvatten i det kommunala vattennätet i Lugnås stationssamhälle. 
Pettersson (S) har i en motion föreslagit att kommunen ska ansluta vatten och 
avlopp i Lugnås kommunala V/A nät till det befintliga kommunala nätet i 
centralorten. 

 
Motion om revidering av policy för verksamhets- och ekonomistyrning  
(KS 2019/451) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att kommunen ska 
komplettera policyn för verksamhets- och ekonomistyrning med en skrivning 
om möjlighet att årligen revidera budget och flerårsplan. Vidare föreslår 
Rosengren (V) att revideringen synliggörs i årshjulet. 

 
Motion om belysning vid kommunens lekplatser (KS 2019/459) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning. 

Bakgrund 

Henrik Andersson (MAP) har i en motion föreslagit att kommunen ska 
montera belysning i så många lekplatser som möjligt i Mariestads kommun. 

 

 
Motion om att direktsända kommunfullmäktiges sammanträden via webben 
(KS 2019/465) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 
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Bakgrund 

Nils Farken (S) och Lillemor Ågren (S) för socialdemokraterna har i en motion 
föreslagit en utredning om möjligheten att direktsända kommunfullmäktiges 
sammanträden via webben för att fler ska kunna ta del av debatten, oavsett var 
man befinner sig. 

 
Motion om alkolås i kommunens nyanskaffade fordon (KS 2019/467) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning. 

Bakgrund 

Lillemor Ågren (S) och Nils Farken (S) för socialdemokraterna har i en motion 
föreslagit att samtliga nyanskaffade fordon i Mariestads kommun ska vara 
utrustade med alkolås. 

 
 

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, (nämndsekr.) 
Administrativ chef Malin Eriksson 
Ekonomichef Christina Olsson 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 88 Dnr 2019/00211  

Åtgärdsplaner för en budget i balans 2019 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av åtgärdsplanerna för 
socialnämnden, utbildningsnämnden, tekniska nämnden och 
överförmyndarnämnden. 

2. Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens begäran om att få gå med 
underskott om 17 900 000 kronor vilket avser de kostnader som härrör till 
placeringar av framför allt barn och unga samt försörjningsstöd enligt 
månadsuppföljning för september 2019.  

3. Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens begäran om att få gå 
med underskott om 9 340 000 kronor. 

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar 
sig mot beslutet i punkt 2 till förmån för Ida Ekeroths (S) yrkande. 

Bakgrund 

Vid tertial 2, 2019 uppvisade socialnämnden, utbildningsnämnden, tekniska 
nämnden och överförmyndarnämnden underskott. Kommunfullmäktige gav 
därför socialnämnden, utbildningsnämnden, tekniska nämnden och 
överförmyndarnämnden i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för budget i balans 
att redovisa vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2019. 

De fyra nämnderna redovisade på sammanträdet i kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 16 oktober 2019 sina åtgärder för en budget i balans. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade då att socialnämnden och 
utbildningsnämnden ännu inte beslutat om åtgärdsplaner som resulterar i 
budget i balans för tertial 2 2019. Med anledning av detta beslutar 
arbetsutskottet att dessa två nämnder ska återkomma till arbetsutskottets 
sammanträde den 30 oktober 2019 för att redovisa dessa. Beslutet i 
kommunfullmäktige flyttas fram till dess att nämnderna har beslutat om sina 
respektive åtgärdsplaner. 

I samband med att socialnämnden beslutade om sina åtgärdsplaner beslutade 
nämnden även att begära hos kommunfullmäktige om att få gå med underskott 
för 2019.  



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

Sida 12 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunstyrelsen behandlade socialnämndens begäran på sitt sammanträde 
den 11 november 2019, § 191/19. Vid detta sammanträde godkände 
kommunstyrelsen nämndernas åtgärdsplaner. 

I samband med att utbildningsnämnden beslutade om sin månadsprognos 
beslutade nämnden även att begära hos kommunfullmäktige om att få gå med 
underskott för 2019.   

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.           

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunfullmäktige ska godkänna åtgärdsplanerna 
samt utbildningsnämndens begäran om att gå med underskott i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut i punkt 1 och punkt 3.  

Vidare yrkar Ekeroth (S) att punkt 2 istället ska lyda enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens begäran om att få gå med 
underskott om 18 350 000 kronor.  

Sebastian Clausson (S) tillstyrker Ida Ekeroths (S) yrkanden. 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar först upp kommunstyrelsens förslag 
under punkt 1 och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag 

Ordförande Sandra Magnusson (M) ställer därefter Ida Ekeroths (S) yrkande 
och kommunstyrelsens förslag till beslut under punkt 2 under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.  

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar slutligen upp kommunstyrelsens förslag 
till beslut under punkt 3 och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 208/19 

 Protokollsutdrag ks § 191/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-18   

 Presentation kommunstyrelsen – åtgärdsplaner efter tertial 2 2019     

 Protokollsutdrag un § 160/19 

 Protokollsutdrag unau § 110/19 
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 Utbildningsnämndens åtgärdslista 25 okt 2019 

 Protokollsutdrag öfn § 13/19 

 Överförmyndarnämndens tertial 2 2019 med åtgärder 

 Protokollsutdrag tn § 155/19 

 Tekniska nämndens tertial 2 2019 med åtgärder 

 Protokollsutdrag sn § 141/19 med åtgärder 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
Utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, överförmyndarnämnden (via resp. nämndsekr.) 
Sektorchefer/verksamhetschefer i ovan verksamhet 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 89 Dnr 2019/00327  

Ansökan från VänerEnergi AB om kommunal borgen  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja VänerEnergi AB en ökad borgen 
på 10 000 000 kronor. 

2. Kommunfullmäktige beslutar därmed, att såsom för egen skuld, ingå 
borgen för VänerEnergi AB:s 556354-1860 låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 249 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 

3. Beslutet gäller tillsvidare, maximalt 10 år eller tills nytt beslut om utökad 
eller förändrad borgen för bolaget tas.  

Bakgrund 

VänerEnergi AB har investerat kraftigt de senaste åren och bolagets låneskulder 
uppgår till cirka 335 miljoner kronor. Ansökan om kommunal borgen om 10 
miljoner kronor avser lån till investeringar för att fortsätta den planerade 
fiberutbyggnaden. Den största delen av investeringarna i bolaget kan dock 
finansieras med egna medel genom resultatet. 

Enligt kommunens borgensregler kan borgen lämnas till kommunens helägda 
eller delägda företag för lån till investeringar. Med delägt företag avses företag 
som är delägt med annan kommun i vilket Mariestads kommun har ett rättsligt 
bestämmande/inflytande. Vid borgen för delägda företag får kommunens 
borgensåtagande inte vara större än kommunens andel i företaget. 

Bolaget har i dag kommunal borgen från Mariestads kommun som uppgår till 
239 miljoner kronor och från Töreboda kommun med 40 miljoner kronor. Om 
Mariestad beviljar ytterligare 10 miljoner kronor i borgen är kommunens andel 
av borgen drygt 86 procent. Detta stämmer väl överens med ägarförhållandena i 
bolaget där Mariestad äger 88 procent och Töreboda 12 procent.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

 Protokollsutdrag ks § 192/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-04 

 Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-01 

 VänerEnergi ABs ansökan om kommunal borgen 

 

Expedieras till: 
VänerEnergi AB 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 90 Dnr 2019/00353  

Gemensam planenhet inom MTG 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en gemensam organisation för 
arbetet med fysisk planering i Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner i enlighet med upprättat samarbetsavtal (avtalsreglerad 
samverkan).  

2. Den gemensamma organisationen ska gälla från och med  
den 1 januari 2020.  

Bakgrund 

MTG-styrgrupp har i beslut den 18 december 2018 gett kommuncheferna i 
uppdrag att utarbeta ett förslag till gemensam organisation för arbetet med 
plan- och exploateringsfrågor. Uppdraget har vid sammanträde den 5 februari 
2019 avgränsats till att utreda en gemensam planenhet. MTG-styrgrupp har vid 
sammanträde den 18 april 2019 gett kompletterande direktiv angående 
kostnadsfördelningen. 

Utredningsarbetet har utförts av samhällsbyggnadschefen i Mariestads 
kommun. Arbetet har stämts av med kommuncheferna i MTG.  

Upprättat förslag till samarbetsavtal innebär att Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner samverkar om en gemensam planenhet som ska svara 
för kommunernas uppgifter inom området fysiska planering. Med fysisk 
planering avses i detta avtal sådan planläggning som är reglerad i plan- och 
bygglagen, dvs. översikts- och detaljplanering samt områdesbestämmelser. 
Syftet med att samverka inom detta område är att säkerställa en effektiv och 
rättssäker planprocess samt att skapa en attraktiv arbetsplats med hög 
kompetens inom sakområdet.  

Den gemensamma planenheten föreslås ingå i Mariestads kommuns 
förvaltningsorganisation. Planenhetens basorganisation kommer initialt att bestå 
av fem personer: Planchef och fyra planarkitekter.  

Planchefen leder och samordnar enhetens arbete och har samtidigt 
handläggande uppgifter som bland annat planförfattare. Enhetens personal ska 
ha tillgång en samlad kompetens inom området fysisk planering och ha god 
lokalkännedom inom det territorium som de samverkande kommunerna 
omfattar. 
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Kostnaden för den gemensamma planenheten beräknas år 2020 uppgå till cirka 
3 300 tkr. En del av kostnaderna fördelas utifrån det behov av plantjänster som 
kommunerna angett. Gemensamma kostnader fördelas utifrån 
fördelningsnyckel 60/25/15. Fördelningsnyckeln innebär att Mariestads 
kommun står för 60 procent av kostnaderna medan Töreboda kommun och 
Gullspångs kommun bär 25 respektive 15 procent av kostnaderna.  

Den gemensamma planheten föreslås arbeta på uppdrag av kommunstyrelsen i 
respektive kommun. Servicenivån ska vara lika i de tre kommunerna. 
Samordning och prioritering av meddelade planuppdrag sker i en styrgrupp 
bestående av kommuncheferna i Gullspång och Töreboda kommuner samt 
samhällsbyggnadschefen i Mariestads kommun. 

Samarbetsavtalet föreslås gälla från den 1 januari 2020 och tillsvidare. 

Samarbetsavtalet har efter beredning i MTG-styrgrupp kompletterats med en 
skrivning med en skrivning om att det ska vara möjligt för externa exploatörer 
att driva och bekosta t.ex. detaljplanearbete i syfte att öka den samlade 
produktionskapaciteten.  

MTG-styrgrupp har i beslut den 17 september 2019 rekommenderat 
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta avtalsförslaget med 
ovanstående komplettering.  

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 § 196/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03 

 Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-20 

 Förslag till samverkansavtal om en gemensam planenhet för MTG 

 Protokoll från MTG styrgrupp 2019-09-17 (ärende punkt 3) 

 Samverkansprotokoll 2019-11-14 (se § 4, ej justerat)  
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Expedieras till: 
Gullspångs kommun 
Töreboda kommun 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Planchef Adam Johansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 91 Dnr 2017/00375  

Beslut om antagande: Detaljplan för Moviken 3:11 m.fl., 
Moviken, Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Moviken 3:1 m.fl., Moviken, 
Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 mars 2012, § 106, om 
uppdrag för detaljplan för Moviken. Bakgrunden till uppdraget var en ansökan 
om planbesked från dåvarande ägare av fastigheten Moviken 3:1. 

Det aktuella området är utpekat av kommunen som ett s.k. LIS-område 
(landsbygdsutveckling i strandnära läge) sedan 2011 i det tematiska tillägget till 
översiktsplanen. I kommunens nya översiktsplan från 2018 har området fortsatt 
pekats ut som LIS-område, några förändringar vad gäller omfattning på 
bebyggelse eller liknande har inte skett. 

Förslag till detaljplan för Moviken 3:1 m.fl., Moviken, Mariestads kommun har 
varit föremål för samråd under höst/vinter 2018 och granskning vår/sommar 
2019. Inkomna synpunkter från samråd och granskning har sammanställts och 
kommenterats i en samrådsredogörelse resp. granskningsutlåtande. 

Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya fastigheter för fritidshusändamål 
genom avstyckning från stamfastigheten Moviken 3:1 i enlighet med vad som 
angetts i kommunens översiktsplanering (LIS-plan). Detaljplanen möjliggör 
avstyckning av 16 nya fastigheter. 

Planområdet ligger i Moviken som är beläget i kommunens norra del, ca 2,5 km 
norr om Sjötorp tätort. I väster gränsar området till Vänern och i öster till väg 
26. Planområdet omfattar stamfastigheten Moviken 3:1 och de från 
stamfastigheten tjugotalet fritidshusfastigheter. Planområdet omfattar ca 14,6 ha 
mark- och vattenområden och utgörs av befintlig fritidshusbebyggelse med 
tomter, vägar, skogsmark, småbåtshamn, strandbad m.m.  

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 § 194/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-18 

 Tf. planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-16 

 Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

 Planbeskrivning (antagandehandling) 

 Planillustration 

 Granskningsutlåtande 

 

Expedieras till: 
Tf. planchef Adam Johansson 
Assistent Anneli Åkesson 
Emil Olsson (emil@ekovax.se) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 92 Dnr 2019/00360  

Revidering av socialnämndens reglemente 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till reviderat reglemente för 
socialnämnden med ändringen att socialnämndens och arbetsutskottens 
protokoll ska justeras av ordföranden och en ledamot.  

Bakgrund 

Socialnämnden har fått i uppdrag att hantera tillståndsgivning enligt lagen om 
tobak och liknande produkter (2018:2088). Det är en ny uppgift som ska 
infogas i reglementet, se § 1 sidan 2. 

Avseende sekretessärenden har i texten tillförts enligt socialnämndens beslut 
(sn § 87/16) att dessa ska behandlas och beslutas endast av ledamöter som är 
beslutfattande, se § 13 sidan 6. 

Vad gäller justering av socialnämndens och arbetsutskottets protokoll föreslås 
texten ändras enligt socialnämndens beslut (sn § 154/15) till att utöver 
ordföranden ska ledamot från oppositionen, i första hand vice ordföranden, 
justera, se § 14, sidan 6 

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 § 201/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-04 

 Protokollsutdrag sn § 115/19 

 Förslag socialnämndens reglemente 
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Expedieras till: 
Socialnämnden 
Socialchef Karin Utbo 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 93 Dnr 2019/00249  

Motion om förstärkning av personal på fritidshemmen 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Den officiella statistik som visar att personaltätheten på Mariestads kommuns 
fritidshem är lägre än riket, är en icke säkerställd siffra. Detta eftersom 
redovisningen av antal avdelningar per fritidshem inte redovisas på samma sätt i 
de olika kommunerna. Förskolan i Mariestad har vid minskade barnkullar ingen 
övertalig kompetens eftersom det i verksamheten inte varit möjligt att bemanna 
alla tjänster med behörig personal. 

Kommunfullmäktige besluta därför att avslå motionen.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 27 maj 2019, 
kf § 37, förslagit att kommunen ska öka antalet personal på fritidshemmen.  

Kommunfullmäktige har i beslut överlämnat ärendet till utbildningsnämnden 
för beredning. 

Grundskolans ledningsgrupp har under 2019 fokuserat på skolutveckling för 
fritidshem, de nationella målen, arbetsmiljö och barn/elevgruppernas storlek. 
Arbetet leds av grundskolechef tillsammans med utvalda rektorer samt en 
representant från varje fritidshem. I Mariestads kommun organiserar rektorerna 
för en samlad skoldag för eleverna där samverkan mellan skola och fritidshem 
är av stor betydelse för eleven. Detta gör det svårt att lämna statistik som 
synliggör den faktiska verksamheten. Statistiken visar att personaltätheten är låg 
men att kostnaden per elev är hög. Vidtagna åtgärder i dagsläget är ovan 
nämnda utvecklingsområden samt ett digitalt system för tidsplanering som 
infördes 1 april 2019. I systemet kan elevens planerade närvaro och elevens 
faktiska närvaro synliggöras och skapar förutsättningar att planera 
verksamheten utifrån behov.  

Förskolan i Mariestad har vid minskade barnkullar ingen övertalig kompetens 
eftersom det i verksamheten inte varit möjligt att bemanna alla tjänster med 
behörig personal. Utbildningsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige 
ska besluta att avslå motionen.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.     
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Behandling på sammanträdet 

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

Britta Wänström (V) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar först upp yrkandet om återremiss och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 202/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-04  

 Protokollsutdrag un § 121/19 

 Protokollsutdrag kf § 37/19 

 Motion om förstärkning av personal på fritidshemmen 

 

Expedieras till: 
Motionären Mats Karlsson (MP) 
Utbildningsnämnden (Carina Törnell) 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 94 Dnr 2019/00253  

Motion om samarbete med frivilligorganisationer 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige den  
27 maj 2019, kf § 37, föreslagit att Mariestads kommun ska samarbete med 
frivilligorganisationer. Samarbete med frivilligorganisationer skulle kunna bidra 
till att enskilda kan få mer stöd och hjälp med t.ex. promenader och annat som 
kan kännas meningsfullt. Detta i ljuset av en allt mer åldrad befolkning och en 
allt mer ansträngd kommunal ekonomi.  

Kommunfullmäktige har i beslut överlämnat ärendet till socialnämnden för 
beredning.  

Socialchefen har berett ärendet och skriver i sitt yttrande att det idag finns en så 
kallad ”veteranpool” dit enskilda kan anmälas intresse för att på frivillig basis 
vara behjälpliga med det som motionen avser. Detta har inte fungerat särskilt 
väl då dessa personer redan är upptagna med många olika saker och sällan kan 
hjälpa till när det behövs. Av den anledningen har kommunen i arbetet med 
mötesplatserna tagit med aspekten att kunna engagera frivilligorganisationerna i 
arbetet med att stödja äldre även på andra sätt än inom ramen för mötesplatsen 
mer sociala samvaro.  

Under hösten 2019 kommer kommunen att starta arbetet med att rekrytera 
volontärer till kommunens mötesplatser och då kommer frivilligorganisationer 
av olika slag att vara en självklar målgrupp då denna fråga kommer att 
aktualiseras. 

Socialnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.  

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.     
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Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 203/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-04 

 Protokollsutdrag sn § 110/19 

 Socialchefens yttrande, daterat 2019-08-07   

 Protokollsutdrag kf § 37/19 

 Motion från Marie Engström Rosengren (V) om samarbete med 
frivilligorganisationer 

 

Expedieras till: 
Motionären Marie Engström Rosengren (V) 
Socialnämnden (Helena Andersson) 
Socialchef Karin Utbo  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 95 Dnr 2019/00029  

Valärenden  

  

Entledigande från uppdraget att vara ersättare i socialnämnden  
(KS 2019/432)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anita Ahl (M) från uppdraget att 
vara ersättare i socialnämnden. 

Bakgrund  

Anita Ahl (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 

 

Entledigande från uppdraget att vara ersättare i kommunfullmäktige  
(KS 2019/442)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Sara Wallmon (V) från uppdraget att 
vara ersättare i kommunfullmäktige. Begäran om röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen ska göras för att få utsett ny ersättare efter Wallmon (V).  

Bakgrund  

Sara Wallmon (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 

Entledigande och val av ledamot, tillika ordförande i Mariehus AB  
(KS 2019/446)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Björn Mossberg (M) från uppdraget 
att vara ledamot, tillika ordförande i Mariehus AB. På förslag av valberedningen 
väljer fullmäktige Göte Andersson (M) till ny ledamot, tillika ordförande efter 
Mossberg (M).  

Bakgrund  

Björn Mossberg (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot, 
tillika ordförande i Mariehus AB.   
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Entledigande och val av ledamot, tillika ordförande i Mariehus Ärlan AB  
(KS 2019/445)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Björn Mossberg (M) från uppdraget 
att vara ledamot, tillika ordförande i Mariehus Ärlan AB. På förslag av 
valberedningen väljer fullmäktige Göte Andersson (M) till ny ledamot, tillika 
ordförande efter Mossberg (M).  

Bakgrund  

Björn Mossberg (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot, 
tillika ordförande i Mariehus Ärlan AB.   

 

Entledigande och val av ledamot, tillika ordförande i Mariehus Uttern AB 
(KS 2019/444)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Björn Mossberg (M) från uppdraget 
att vara ledamot, tillika ordförande i Mariehus Uttern AB. På förslag av 
valberedningen väljer fullmäktige Göte Andersson (M) till ny ledamot, tillika 
ordförande efter Mossberg (M).  

Bakgrund  

Björn Mossberg (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot, 
tillika ordförande i Mariehus Uttern AB.   

 

 

Entledigande från uppdraget att vara ersättare i kommunfullmäktige  
(KS 2019/443)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Björn Mossberg (M) från uppdraget 
att vara ersättare i kommunfullmäktige. Begäran om röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen ska göras för att få utsett ny ersättare efter Mossberg (M).  

Bakgrund  

Björn Mossberg (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
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Entledigande från uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige  
(KS 2019/449)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna Mossberg (M) från uppdraget 
att vara ledamot i kommunfullmäktige. Begäran om röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen ska göras för att få utsett ny ledamot efter Mossberg (M).  

Bakgrund  

Anna Mossberg (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

 

Entledigande och val av ledamot, tillika ordförande i valnämnden  
(KS 2019/449)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna Mossberg (M) från uppdraget 
att vara ledamot, tillika ordförande i valnämnden. På förslag av valberedningen 
väljer fullmäktige Anders Bredelius (M) till ny ordförande och Annette 
Karlsson (M) till ny ledamot efter Bredelius (M).  

Bakgrund  

Anna Mossberg (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot, 
tillika ordförande i valnämnden.   

 

Entledigande och val av ledamot, tillika ordförande i VänerEnergi AB  
(KS 2019/449)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna Mossberg (M) från uppdraget 
att vara ledamot, tillika ordförande i VänerEnergi AB. På förslag av 
valberedningen väljer fullmäktige Yvonne Gogolin (M) till ny ordförande och 
Thomas Kling (M) till ny ledamot efter Mossberg (M).  

Bakgrund  

Anna Mossberg (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot, 
tillika ordförande i VänerEnergi AB.   
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Entledigande och val av ledamot, tillika ordförande i VänerEl AB  
(KS 2019/449)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna Mossberg (M) från uppdraget 
att vara ledamot, tillika ordförande i VänerEl AB. På förslag av valberedningen 
väljer fullmäktige Yvonne Gogolin (M) till ny ordförande och Thomas Kling 
(M) till ny ledamot efter Mossberg (M).  

Bakgrund  

Anna Mossberg (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot, 
tillika ordförande i VänerEl AB.   

 

Entledigande och val av ledamot i KKAB (KS 2019/449)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna Mossberg (M) från uppdraget 
att vara ledamot i KKAB. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige 
Yvonne Gogolin (M) till ny ledamot efter Mossberg (M).  

Bakgrund  

Anna Mossberg (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot, i 
KKAB.   

 

Entledigande och val av ledamot i Fastbit AB (KS 2019/449)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna Mossberg (M) från uppdraget 
att vara ledamot i Fastbit AB. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige 
Yvonne Gogolin (M) till ny ledamot efter Mossberg (M).  

Bakgrund  

Anna Mossberg (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot, i 
Fastbit AB.   
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Entledigande och val av ledamot i valberedningen (KS 2019/449)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna Mossberg (M) från uppdraget 
att vara ledamot i valberedningen. På förslag av valberedningen väljer 
fullmäktige Anders Bredelius (M) till ny ledamot och Annette Karlsson (M) till 
ny ersättare efter Bredelius (M).  

Bakgrund  

Anna Mossberg (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot, 
tillika ordförande i valnämnden.   

 

Entledigande från uppdraget att vara ersättare i tekniska nämnden  
(KS 2019/449)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna Mossberg (M) från uppdraget 
att vara ersättare i tekniska nämnden. 

Bakgrund  

Anna Mossberg (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i 
tekniska nämnden. 

 

Entledigande och val av ledamot, tillika ordförande i socialnämnden  
(KS 2019/455)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Erik Ekblom (M) från uppdraget att 
vara ledamot, tillika ordförande i socialnämnden. På förslag av valberedningen 
väljer fullmäktige Richard Thorell (M) till ny ordförande efter Ekblom (M).  

Bakgrund  

Erik Ekblom (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot, 
tillika ordförande i socialnämnden. 
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Entledigande av ersättare i valnämnden (KS 2019/471)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lars Sylvén (V) från uppdraget att 
vara ersättare i valnämnden.  

Bakgrund  

Lars Sylvén (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i 
valnämnden.   

 
Val av revisor till kommunrevisionen (KS 2018/347) 

Kommunfullmäktiges beslut  

På förslag av valberedning väljer kommunfullmäktige Lars Sylvén (V) till revisor 
till kommunrevisionen.  

Bakgrund  

En revisorsplats för allianspartierna har stått vakant sedan den nya 
mandatperioden inleddes.  

 

Entledigande och val av ledamot i Mariehus AB (KS 2019/473)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Stefan Ericson (M) från uppdraget 
att vara ledamot i Mariehus AB. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige 
Lars Karlsson (M) till ny ledamot efter Ericson (M).  

Bakgrund  

Stefan Ericson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i 
Mariehus AB.   

 

Entledigande och val av ledamot i Mariehus Ärlan AB (KS 2019/473)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Stefan Ericson (M) från uppdraget 
att vara ledamot i Mariehus Ärlan AB. På förslag av valberedningen väljer 
fullmäktige Lars Karlsson (M) till ny ledamot efter Ericson (M).  

Bakgrund  

Stefan Ericson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i 
Mariehus Ärlan AB.   
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Entledigande och val av ledamot i Mariehus Uttern AB (KS 2019/473)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Stefan Ericson (M) från uppdraget 
att vara ledamot i Mariehus Uttern AB. På förslag av valberedningen väljer 
fullmäktige Lars Karlsson (M) till ny ledamot efter Ericson (M).  

Bakgrund  

Stefan Ericson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i 
Mariehus Uttern AB.   

 

Entledigande och val av ersättare i Fastbit AB (KS 2019/472)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Göte Andersson (M) från uppdraget 
att vara ersättare i Fastbit AB. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige 
Thomas Kling (M) till ny ersättare efter Andersson (M).  

Bakgrund  

Göte Andersson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i 
Fastbit AB.   

 

Entledigande och val av ersättare i KKAB (KS 2019/472)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Göte Andersson (M) från uppdraget 
att vara ersättare i KKAB. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige 
Thomas Kling (M) till ny ersättare efter Andersson (M).  

Bakgrund  

Göte Andersson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i 
KKAB.   
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Entledigande och val av ersättare i VänerEnergi AB (KS 2019/472)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Göte Andersson (M) från uppdraget 
att vara ersättare i VänerEnergi AB. Det noteras att valberedningen 
återkommer med förslag på ny ersättare efter Andersson (M).  

Bakgrund  

Göte Andersson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i 
VänerEnergi AB.   

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
Länsstyrelsen 
Nämndsekreterare för socialnämnden,  
Kommunsekreterare Eleonor Hultmark 
Mariehus AB 
VänerEnergi AB 
Fastbit AB 
Kommunrevisionen 
Valda ledamöter och ersättare 

 


