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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-05-28 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 18:00 – 19:45 

Sammanträdet ajournerades under behandlingen av § 54, 19:15-19:30 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande  

Utses att justera Anita Ahl (M) samt Sture Pettersson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 44-56 

 Ola Blomberg  

Ordförande   

 Jan Wahn  

Justerande  

 Anita Ahl Sture Pettersson 
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Beslutande Jan Wahn (C) ordförande 
Gerd Larsson (S) 2:e vice ordförande 
Johan Abrahamsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Elvi Fagerlund (M) ersättare 
Erik Ekblom (M) ledamot 
Bert Levefelt (M) ledamot 
Siv Samuelsson (M) ledamot 
Björn Fagerlund (M) ledamot 
Marianne Aldén (M) ledamot 
John-Gunnar Nilsson (M) ledamot 
Cathrine Kronberg (M) ledamot 
Ingbritt Andersson (M) ledamot 
Anita Ahl (M) ledamot 
Rolf  Rutgersson (M) ledamot 
Emil Gullbrantz (C) ersättare 
Helena Hallerhed (C) ledamot 
Leif Andersson (C) ledamot 
Johan Gotthardsson (L) ledamot 
Göran Hellsröm (L) ersättare 
Morgan Forsberg (KD) ledamot 
Emma Sjögren (KD) ledamot 
Marina Smedberg (S) ledamot 
Ida Ekeroth (S) ledamot 
Marianne Kjellquist (S) ledamot 
Elvy Enoksson (S) ersättare 
Mathias Törnblom (S) ersättare 
Sture Pettersson (S) ledamot 
Gun-Britt Alenljung (S) ledamot 
Leif Andersson (S) ledamot 
Leif  Udéhn (S) ledamot 
Tuula Ojala (S) ledamot 
Håkan Fernström (S) ersättare 
Marianne  Johansson (S) ledamot 
Marie Molin (S) ledamot 
Peringe Carlsson (S) ledamot 
Chris Nygren (V) ersättare 
Sara Wallmon (V) ledamot 
Mikael  Jonsson (V) ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Bengt Erik Askerlund (MP) ledamot 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
Henrik Karlsson (-) ledamot 
Christer Dalvik (MAP) ledamot 
Ola Jonegård (-) ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-05-28 

Anslagsdatum 2018-06-08 Anslaget tas ner 2018-07-02 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ola Blomberg  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 44 Dnr 2018/00057  

Handlingar att anmäla 

  

Beslut i tekniska nämnden, Tn § 86/18 (KS 2017/442) 

Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten vid infarten till djurkyrkogården. 
 
Siv Calvert Jansson har lämnat in ett medborgarförslag om vägvisning till 
djurkyrkogården på Marieforsleden. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna 
förslaget till tekniska nämnden för beslut. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2018-04-17 att avslå medborgarförslaget. 

_________________________________   

Beslut i kommunstyrelsen, Ks § 84/18 (KS 2018/214) 

Beslut om verksamheten inom Mariehus AB år 2017 har varit förenlig med de 
fastställda kommunala ändamålen. 
 
De aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger, står under kommunstyrelsens 
uppsikt enligt 6 kap 9 § kommunallagen (2017:725). Uppsikten avser främst 
verksamhetens ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen besluta (enligt KL 6 kap 9 §) om verksamheten i 
sådana kommunala aktiebolag som avses i 10 kap 2 § KL, under föregående 
kalenderår, har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för respektive 
bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Beslutet ska delges fullmäktige.  

________________________________      

Beslut i kommunstyrelsen, Ks § 85/18 (KS 2018/185) 

Beslut om verksamheten inom VänerEnergi AB år 2017 har varit förenlig med de 
fastställda kommunala ändamålen. 
 
De aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger, står under kommunstyrelsens 
uppsikt enligt 6 kap 9 § kommunallagen (2017:725). Uppsikten avser främst 
verksamhetens ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-05-28 

Sida 6 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 44 (forts). 

__________________________ 

 
Kommunstyrelsen ska årligen besluta (enligt KL 6 kap 9 §) om verksamheten i 
sådana kommunala aktiebolag som avses i 10 kap 2 § KL, under föregående 
kalenderår, har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för respektive 
bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Beslutet ska delges fullmäktige. 

__________________________ 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende kommunens 
ekonomi (KS 2018/244) 

Med fullmäktiges medgivande ställer Marie Engström Rosengren (V) en 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M). Engström 
Rosengren (V) önskar svar på vilka åtgärder kommunstyrelsens ordförande och 
allianspartierna är beredda att vidta för att stärka kommunens ekonomi och hur 
allianspartierna ser på den uppenbara risken att vi skjuter problemen framför oss. 

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) svarar på 
interpellationen.   
 

Expedieras till: 
Mariehus AB 
VänerEnergi AB 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 45 Dnr 2014/00224  

Medborgarförslag om ett samarbetsprojekt för att bygga en 
fiskebrygga vid Fisketorget 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige konstaterar att det i nuläget pågår flera projekt längs med 
Tidan. Att prioritera dessa, bland annat färdigställande av gångstråket från 
Marieholmsbron till Trädgårdsskolan, är önskvärt innan nya projekt påbörjas. En 
fiskebrygga vid Fisketorget kommer att tas med i framtida projektering och prövas i 
tillhörande budgetarbete.  
 
Kommunfullmäktige anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

Bakgrund 

Mariestads sportfiskeklubb, har genom Sten-Gunnar Stéenson, Lanthöjdsvägen 7 i 
Mariestad, föreslagit ett samverkansprojekt där kommunen ansvarar och bekostar en 
projektering och där fiskeklubben bekostar material för att bygga en mindre 
fiskebrygga i lärk vid befintliga stolpar utanför Fisketorget.  
 
Föreningen har gjort bedömningen att det finns ett utökat behov av fiskeplatser i 
centrala Mariestad. Den föreslagna placeringen för fiskebryggan är lämplig utifrån 
bottenförhållanden, lekområden och platsens attraktivitet. 
 
Det aktuella området, Fisketorget med omnejd, har i olika sammanhang föreslagits 
som ett område väl lämpat att utveckla. Senast har kommunen genomfört 
ombyggnation av Hamngatan för att tydligare knyta an Esplanaden och Fisketorget. 
Under 2014 tog studenter vid Chalmers Arkitektur fram ett förslag till utveckling av 
området inom ramen för kursen Architectural Conservation and Transformation. 
 
Planenheten bedömer att medborgarförslaget är i linje med FÖP Mariestad 2013-
2030 och den övergripande principen ”Aktivera-synliggöra strandlinjen” samt 
nyckelprojektet ”Strandpromenaden”. Planenheten anser att den planerade 
utvecklingen även bör gagna allmänheten och inte enbart fiskeutövare. Detta bedöms 
kunna samordnas och det fortsatta arbetet bör ha ett större helhetsgrepp för att 
tillvarata detta.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 45 (forts). 

__________________________ 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-03, Svar på 
medborgarförslag om en fiskebrygga vid Fisketorget 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson 2018-03-29, Svar på 
medborgarförslag om ett samarbetsprojekt för att bygga en fiskebrygga vid 
Fisketorget 
 
Karta över föreslagen placering för fiskebrygga 
 
Fisktorget – analysis. Förslag på utveckling av Fisketorget gjord av studenter vid 
Chalmers 2014 
 
Medborgarförslag från Sten-Gunnar Stéenson 2014-05-12, Samprojekt för byggande 
av fiskebrygga vid Fisketorget 
 
Protokollsutdrag Ks § 90/18 
 

Expedieras till: 
Sten-Gunnar Stéensson 
Planarkitekt Adam Johansson 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 46 Dnr 2018/00133  

Medborgarförslag om att ombilda del av fastigheten Mariestad 
Katrinefors 1:1 till tomter avsedda för villor och seniorboenden m.m. 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att den 
förslagna markanvändningen inte överensstämmer med kommunens översiktliga 
planering där området är avsatt för utvecklingsmöjligheter för industrinäringen.  

Bakgrund 

Jörgen Berg, Blåsippsvägen 7 i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att 
kommunen ska ändra stadsplanen för Katrinefors 1:1 för att skapa ett naturskönt 
bostadsområde utmed ån Tidan. Det berörda området är beläget mellan ån och 
Bruksvägen och från fiskeklubben söderut till Marieforsleden. Området används i 
dagsläget för jordbruksmark och genom att ombilda området till tomter för villor, 
seniorboende m.m. menar förslagsställaren att allmänheten ges större tillträde till 
marken. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26, Kf § 23 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Den berörda delen av fastigheten Katrinefors 1:1 är i en stadsplan från år 1970  
(16-MAF-1087) avsedd för industriändamål. Marken är inte ianspråktagen enligt 
intentionerna i stadsplanen utan används för jordbruk.  
 
I den fördjupade översiktsplanen för Mariestad 2013-2030, antagen av 
kommunfullmäktige 2013-06-17, Kf § 69 anges att det aktuella området ska användas 
för verksamheter och industri. 
 
I kommunens översiktsplan från 2003, är marken avsatt som expansionsmark för 
Electrolux och Metsä Tissue. 
 
För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen 
och i granskningshandlingen föreslås att den berörda marken ska användas för 
tätortsnära naturmark och verksamheter/industri.   
 
Planenheten konstaterar att den förslagna markanvändningen inte överensstämmer 
med kommunens översiktliga planering och föreslår därför att medborgarförslaget 
avslås. Planenheten noterar dock att en del i medborgarförslaget avser att ge 
allmänheten större tillträde och åtkomst till marken (strandområdet) vilket kan 
tillstyrkas.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 46 (forts). 

__________________________ 

Att ge allmänheten möjlighet att promenera längs Vänern och Tidan utgör en av de 
övergripande principerna, Aktivera-synliggöra strandlinjen, i den fördjupade 
översiktsplanen. Planenheten anser att detta kan åstadkommas utan att upprätta en 
ny detaljplan för området.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson 2018-04-11, Svar på 
medborgarförslag om att ombilda del av fastigheten Mariestad Katrinefors 1:1 till 
tomter avsedda för villor, seniorboenden m.m. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-20, Svar på 
medborgarförslag om att ombilda del av fastigheten Mariestad Katrinefors 1:1 till 
tomter avsedda för villor 
 
Medborgarförslag från Jörgen Berg 2018-03-12, Medborgarförslag om att ombilda 
del av fastigheten Mariestad Katrinefors 1:1 till tomter avsedda för villor, 
seniorboenden m.m. 
 
Protokollsutdrag Ks § 89/18 
 

Expedieras till: 
Jörgen Berg 
Planarkitekt Adam Johansson 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 47 Dnr 2018/00116  

Partistöd 2018 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna inkomna ansökningar med begäran om 
partistöd samt betala ut partistöd för år 2018 till redovisande partier.  

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. 

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

Kf § 47 (forts). 

__________________________ 
 
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.  
 
Samtliga partier utom Sverigedemokrater har inkommit med ansökan/begäran om 
partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-13, 
Redovisning och beslut om utbetalning av partistöd 2018 
 
Partiernas rekvisitioner av partistöd för år 2018 samt skriftliga redovisningar och 
granskningsintyg. 
 
Protokollsutdrag Ks § 109/18 
 

Expedieras till: 
Kommunsekreterare Malin Eriksson 
Ekonomienheten 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 48 Dnr 2018/00026  

Reviderad förbundsordning för Tolkförmedling väst 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ny förbundsordning för 
Tolkförmedling Väst. Den reviderade förbundsordningen gäller från 2019-01-01. 
 
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut Kf § 16/2018. 

Marie Engström Rosengren (V) deltar inte i beslutet.  

Bakgrund 

Direktionen i Tolkförmedling Väst har efter ett samrådsförfarande i respektive 
medlemskommun beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Förslaget har 
skickats till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande av 
den nya förbundsordningen. Beslutet måste fattas i respektive fullmäktige senast 
2018-06-29.  
 
Förslaget till ny förbundsordning har upprättats för att följa den nya kommunallagen 
samt för att anpassas till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya 
förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att 
bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i 
förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar 
utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen.   
 
Förslaget till förbundsordning har skickats ut till nuvarande medlemskommuner på 
samråd. Samtliga yttranden är positiva och de flesta har inte haft några synpunkter 
Några ändring- eller tilläggsförslag har inkommit och de flesta berör vad en 
förbundsordningens ska ange och det regleras i kommunallagens 9 kap § 6. 
Förbundsordningens har därför reviderats efter samrådet för att säkerställa att alla 
lagens krav på en förbundsordning upprätthålls.   
 
Då Mariestads kommun erhöll det tidigare samrådsförslaget för synpunkter uppstod 
ett missförstånd i handläggningen av ärendet. En konsekvens av detta var att ärendet 
överlämnades till kommunfullmäktige för antagande 2018-02-26. Detta beslut 
ersätter därmed kommunfullmäktiges tidigare beslut 2018-02-26 § 16.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 48 (forts). 
__________________________ 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Förslag till reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst, att gälla från 2019-
01-01. 
 
Protokollsutdrag från direktionen i Tolkförmedling Väst 2018-03-09 § 307, Förslag 
till ny förbundsordning. 
 
Skrivelse upprättad av förbundsdirektör Åsa Fröding 2018-02-27, förbundsordning. 
 
Skrivelse upprättad av förbundsdirektör Åsa Fröding 2018-03-19, Följebrev – Beslut 
om godkännande av ny förbundsordning i respektive kommunfullmäktige. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-04-09, 
Reviderad förbundsordning för tolkförmedling Väst.   
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-13, 
Reviderad förbundsordning för tolkförmedling Väst. 
 
Protokollsutdrag Ks § 104/18 
 

Expedieras till: 
Tolkförmedling Väst 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 49 Dnr 2018/00153  

Reviderad förbundsordning för Avfallshantering Östra 
Skaraborg (AÖS) 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till revidering av 
förbundsordningen för Avfallshantering Östra Skaraborg.  
 
Den reviderade förbundsordningen gäller från och med 2019-01-01.  

Bakgrund 

Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har upprättat ett förslag till 
ny förbundsordning för AÖS. Den nya kommunallagen (2017:725) innebär att den 
befintliga förbundsordningen måste revideras. Det är främst 18 punkter i lagens 9 
kap. 6 § som reglerar vad som ska anges i den nya förbundsordningen.  
 
Direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg beslutade 2018-03-19 att föreslå 
kommunfullmäktige i AÖS medlemskommuner att anta förslag till ny 
förbundsordning för AÖS att träda i kraft den 1 januari 2019. Bilagt direktionens 
beslut finns en sammanställning över revideringarna samt en jämförelse med befintlig 
förbundsordning.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Förslag till reviderad förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg, att gälla 
från och med 2019-01-01. 
 
Skrivelse upprättad av förbundschef Lars Persson 2018-02-14, Revidering av 
förbundsordning för AÖS. 

Protokollsutdrag från direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg  
2018-03-19 § 5, Förbundsordning AÖS. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 49 (forts). 

__________________________ 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-04-09, 
Reviderad förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg.   
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-13, 
Reviderad förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg. 
 
Protokollsutdrag Ks § 103/18 
 

Expedieras till: 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 50 Dnr 2018/00191  

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen i 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg år 2017 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg för verksamhetsåret 
2017.  

Bakgrund 

Samordningsförbundet bildades 2007 och har haft samma geografiska arbetsområde 
sedan bildandet. Samverkande parter är kommunerna Mariestad, Töreboda, 
Gullspång samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra 
Götalandsregionen. 
 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av 
samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter 
att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma 
insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en 
effektiv resursanvändning. 
 
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning, 
räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2017. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2017.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 50 (forts). 

__________________________ 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2017. 
 
Revisionsberättelse för år 2017 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg. 
 
Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2017 inom Samordningsförbundet 
i Norra Skaraborg, upprättad av PwC i mars 2018. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av administrativa chefen Ola Blomberg 2018-04-12, 
Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg år 2017    
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-13, 
Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg år 2017 
 
Protokollsutdrag Ks § 102/18 
 

Expedieras till: 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 51 Dnr 2018/00151  

Ansvarsfrihet för direktionen i Avfallshantering Östra 
Skaraborg år 2017 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda 
ledamöterna i direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg för verksamhetsåret 
2017.  

Bakgrund 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunalförbund som ansvarar för 
den kommunala renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna Falköping, 
Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. 
 
Direktionen för AÖS har upprättat årsredovisning för år 2017. Resultatet för år 2017 
visar ett underskott om 8 800 tkr, att jämföras med budgeterat resultat på ett 
underskott om 13 000 tkr.  
 
Förbundet har en stark finansiell ställning och av det skälet kommer det negativa 
resultatet inte att återställas enligt kap. 11 § 13 kommunallagen. Direktionen har för 
avsikt att använda del av det egna kapitalet till att finansiera insamlingen av matavfall. 
 
Revisorerna bedömer att direktionen, trots vissa brister i uppfyllelsen av målen, 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Revisorerna bedömer måluppfyllelsen som sammantaget god men där främst 
resultatet för medarbetarindex ligger lågt i förhållande till målet. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen och direktionens 
enskilda ledamöter.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 51 (forts). 

__________________________ 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Årsredovisning för Avfallshantering Östra Skaraborg år 2017 inklusive 
revisionsberättelse och granskningsutlåtande. 
 
Protokollsutdrag från direktionen inom Avfallshantering Östra Skaraborg 2018-03-19 
§ 4, Årsredovisning 2017. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-04-09, 
Ansvarsfrihet för direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg år 2017.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-13, 
Ansvarsfrihet för direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg år 2017. 
 
Protokollsutdrag Ks § 101/18 
 

Expedieras till: 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 52 Dnr 2018/00218  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2019 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att justera brukningsavgifterna (§§ 13-14) i kommunens 
VA-taxa med +4,5 procent från och med 2019-01-01.  

Bakgrund 

Sedan år 2015 har VA-verksamheten lyckats nå målet om att hålla en förnyelsetakt på 
minst 1 procent på befintligt ledningsnät. För att upprätthålla förnyelsetakten 
behöver ytterligare driftmedel motsvarande 3,5 procent tillföras verksamheten för att 
finansiera de ökade kapitalkostnader som reinvesteringarna genererar. 
 
Anläggningskostnaderna för byggnation av området Sjölyckan är betydligt högre än 
de intäkter anläggningsavgifterna genererar för fastigheterna i området, vilket ger 
upphov till en nettoförlust för VA-kollektivet. För att möta ökande kapitalkostnader 
till följd av detta krävs en taxehöjning om ca 1 procent. 
 
De utförda reinvesteringarna medför sänkta energikostnader vilket tillsammans med 
effektiviseringar inom organisationen förväntas balansera de generella 
kostnadsökningarna för personal och material med mera. 
 
Med anledning av ovanstående förslår tekniska nämnden att fullmäktige beslutar att 
justera VA-taxans brukningsavgifter med + 4,5 procent från och med 2019-01-01. 
 
Den föreslagna justeringen gällande brukningsavgifter om 4,5 procent innebär en 
kostnadsökning enligt följande: 
 
    2018 2019 
 

Brukningsavgift för en normalvilla: 7131 kr/år 7455 kr/år 
 

Kostnad för ett glas vatten:  0.93 öre 0.97 öre 

 

Exemplen ovan inkluderar moms och gäller en normalvilla (enbostadshus, våningsyta 
150 kvm, tomtyta 800 kvm med en vattenförbrukning om 150 kubikmeter per år) 
som är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 52 (forts). 

__________________________ 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag TN § 79/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-23, Justering 
av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2019 
 
Förslag till VA-taxa för Mariestads kommun från och med 2019-01-01 
 
Protokollsutdrag Ks § 100/18 
 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Enhetschef VA Amanda Haglind 
Teknisk chef Michael Nordin 
Ekonom Elisabeth Westberg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 53 Dnr 2018/00219  

Kommunalt verksamhetsområde för den allmänna  
VA-anläggningen i Mariestads kommun 2018 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om den allmänna VA-anläggningens verksamhets-
område i enlighet med dokumentet ”Verksamhetsområde för den allmänna VA-
anläggningen i Mariestads kommun 2018”. 
 
Beslutet ersätter tidigare beslut om verksamhetsområden för den allmänna VA-
anläggningen i Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma den 
allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde inom vilket en eller flera 
vattentjänster behöver ordnas.  
 
Verksamhetsområde kan upprättas för en eller flera av de fyra olika vattentjänsterna 
vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata och det ska framgå av 
beslutet vilka fastigheter som omfattas av vilka vattentjänster. Anledningen till 
uppdelningen i fyra olika vattentjänster är för att tydliggöra för såväl huvudman som 
fastighetsägare vilka rättigheter och skyldigheter som finns inom området. Avgörande 
för inom vilket geografiskt område och för vilka vattentjänster verksamhetsområdet 
upprättas är behovet av vattentjänster för skyddet av människors hälsa eller miljön. 
Inom det kommunala verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster är 
fastighetsägarens och VA-huvudmannens rättigheter och skyldigheter gentemot 
varandra reglerade enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
 
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2016-06-13 att anpassa 
besluten om kommunens verksamhetsområde till rådande lagstiftning genom att 
skilja på verksamhetsområdena för de fyra vattentjänsterna. Sedan dess har tillägg till 
verksamhetsområdena gjorts i flera områden och det är önskvärt att samla ihop 
beslutet så att ett samlat beslut finns för samtliga områden.  
 
De områden som kommunen fattat beslut om efter 2016-06-13 är följande:  

- Askevik 
- Moviken 
- Sandbäcken   
- fastigheten Leksberg 4:6.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 53 (forts). 

__________________________ 
 
Staden har också byggts ut med bostadsområdet Sjölyckan och industri-fastigheter i 
Karlslund, här saknas dock beslut om upprättande av verksamhetsområden. Enligt 
kommunens VA-plan ska verksamhetsområdena utökas under 2018 till att även 
innefatta fastigheterna Törnberga 1:6, 1:7, 1:8 och 1:10.  
 
Ett beslut enligt förslaget innebär att även dessa fastigheter kommer att ingå i 
kommunens verksamhetsområden för vatten och spillvatten.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.     

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag TN § 83/18 
 
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 2018, 
upprättat 2018-04-05 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-24, 
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 
 
Protokollsutdrag Ks § 99/18 

 

Expedieras till: 
Enhetschef VA Amanda Haglind 
Teknisk chef Michael Nordin 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 54 Dnr 2017/00431  

Motion om riktlinjer för gruppstorlek i förskolan 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Mariestads kommun strävar efter att följa Skolverkets rekommendationer vid 
planering av barngruppernas storlek och sammansättning. Delning av grupper sker 
utifrån lokalers beskaffenhet och resurser, exempelvis kan en grupp om 15 barn vid 
flera tillfällen delas in i mindre grupper. 
 
Utbildningsnämnden sökte år 2017 statsbidrag för mindre grupper i förskolan, men 
fick avslag på sin ansökan med hänvisning till att kommunen har små barngrupper. 
Utbildningsnämnden har för avsikt att söka bidraget även år 2018.  
 
Mariestads kommun bygger just nu två nya förskolor, vilket kommer att påverka 
barngruppernas storlek positivt framöver. 

Med hänvisning till ovanstående anser kommunfullmäktige motionen vara besvarad.  

Bakgrund 

Chris Nygren (V) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska ta fram 
riktlinjer för gruppstorlek i förskolan samt även en plan för hur barngrupperna ska 
minska till den nivån som förskrivs i riktlinjerna.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 att överlämna motionen till 
utbildningsnämnden för beredning.  
 
Utbildningsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde 2018-04-10, och 
beslutade att föreslå att kommunfullmäktige ska avslå motionen med följande 
motivering:  
 
”Mariestads kommun strävar efter att följa Skolverkets rekommendationer vid 
planering av barngruppernas storlek och sammansättning. Delning av grupper sker 
utifrån lokalers beskaffenhet och resurser, exempelvis kan en grupp om 15 barn vid 
flera tillfällen delas in i mindre grupper. 
 
Utbildningsnämnden sökte år 2017 statsbidrag för mindre grupper i förskolan, men 
fick avslag på sin ansökan med hänvisning till att kommunen har små barngrupper. 
Utbildningsnämnden har för avsikt att söka bidraget även år 2018.  
 
Mariestads kommun bygger just nu två nya förskolor, vilket kommer att påverka 
barngruppernas storlek positivt framöver”. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 54 (forts). 

__________________________ 
 
Utbildningschefen och chefen för förskola och pedagogisk omsorg framför i sin 
tjänsteskrivelse att barngruppsstorlek och arbetssituationen i förskolan just nu är en 
riksaktuell fråga som belyses från många håll. Mariestads kommun arbetar aktivt med 
barngruppernas storlek och följer de rekommendationer som Skolverket tagit fram 
gällande hur barngruppers storlek ska beräknas.  
 
I jämförelse med angränsande kommuner och riket avviker Mariestads siffror inte 
vare sig i fråga om barngruppsstorlek eller personaltäthet.  
 
Verktyget ”check-in, check-out” som håller på att införas inom förskolan innebär att 
verksamheten kommer kunna följa antalet barn i barngrupperna mer exakt, och på 
det sättet kunna planera verksamheten utifrån barnens faktiska närvaro på förskolan.  
 
Personalen i förskolan menar att de upplever att barngruppernas storlek såväl som 
barnens vistelsetider har ökat. Verksamheten arbetar därför under våren 2018 med 
fokusgrupper för att ta fram ett underlag för hur framtidens förskola ska utformas.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen.      

Behandling på sammanträdet 

Chris Nygren (V), Mikael Jonsson (V) samt Marie Engström (V) tillstyrker motionen. 

Johan Abrahamsson (M) samt Sture Pettersson (S) ändringsyrkar att motionen ska 
anses vara besvarad. 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Abrahamssons (M) och Petterssons (S) 
förslag.  

Sammanträdet ajournerades 19:15-19:30 vid behandlingen av ärendet.    

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag UN § 58/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av sektor utbildning 2018-03-20, Remissvar: Yttrande 
angående motion om att ta fram mål, plan och riktlinje för barngruppens storlek i 
förskolan 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-24, Svar på 
motion om riktlinjer för gruppstorlek i förskolan. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 54 (forts). 
__________________________ 
 
Motion från Chris Nygren (V) 2017-12-07, Motion till fullmäktige i Mariestad 
om mål, plan och riktlinje för barngruppers storlek i förskolan 
 
Protokollsutdrag Ks § 111/18 

Expedieras till: 
Chris Nygren 
Utbildningsnämnden, Carina Törnell 
Chef för förskola och pedagogisk omsorg Annica Henrysson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 55 Dnr 2017/00214  

Motion om att uppdatera kommunens regler för resor och 
transporter 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunens riktlinjer för resor, möten och transporter uppdaterades 2015 och 
bedöms vara relevanta idag. En övergång till fossilfri fordonsflotta får ske genom det 
miljöstrategiska arbetet.   
 
Med hänvisning till ovanstående anser kommunfullmäktige motionen vara besvarad.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion förslagit att kommunen ska utreda hur 
kommunens sektorer kan uppnå målet om att enbart använda förnybara bränslen år 
2020 samt även att dokumentet "Regler för resor och transporter" revideras för att 
anpassas till dagens förutsättningar. 
 
Kommunfullmäktige antog i oktober år 2011 ”Regler för resor och transporter”. 
Reglerna har därefter reviderats två gånger, senast år 2015. 
 
Riktlinjerna innehåller förhållningssätt både vad gäller resor och möten såväl som 
transporter och fordon. Bland annat ska resfria mötesalternativ alltid övervägas och 
ersätta fysiska resor när det är möjligt, vid korta resor ska alltid cykel eller gång 
prioriteras liksom att kollektivtrafik ska vara förstahandsvalet vid längre resor. 
Riktlinjerna innehåller även krav på fordon och krav vid inköp av fordon och 
transporttjänster. Vid inköp eller leasing av personbilar ska alltid fordon som drivs 
med gas eller el väljas i första hand (vilket stämmer väl överens med kommunens 
energieffektiviseringsstrategi samt energi- och klimatplanen). I andra hand ska fordon 
väljas enligt den statliga miljöbilsdefinitionen. Vid avsteg från inköp/leasing av 
gasdriven bil eller elfordon ska en avvikelseplan upprättas. Kommunens ägda eller 
leasade fordon får inte heller vara äldre än nio år.  
 
Riktlinjerna följs upp årligen, bland annat inom ramen för miljöredovisningen i 
samband med kommunens årsredovisning. Vid uppföljningen ska jämförelse med 
tidigare års nyckeltal göras, resultatet ska analyseras och förslag på förbättrande 
åtgärder ska tas fram i samråd med sakkunniga och kommunchefens ledningsgrupp. 
Riktlinjerna förskriver även att de ska revideras när behov föreligger. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 55 (forts). 

__________________________ 

 
Att hela organisationens fordonsflotta från och med år 2020 ska ha övergått till 
enbart fordon drivna av förnybara bränslen bedöms inte realistiskt. Bland annat på 
grund av löptiden för befintliga leasingavtal och avskrivningar. Ambitionen, i enlighet 
med befintliga riktlinjer, är dock att systematisk och på sikt gå över till fordon som 
drivs med gas eller el.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Underlag för beslut 

Motion från Mats Karlsson (MP) om att uppdatera kommunens regler för resor och 
transporter 
 
Riktlinjer för resor, möten och transporter 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-03-28, Svar på 
motion om att uppdatera kommunens regler för resor och transporter 
 
Protokollsutdrag Ks § 97/18 
 

Expedieras till: 
Mats Karlsson  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 56 Dnr 2018/00058  

Valärenden 

  

Val av ledamot i valnämnden (KS 2017/438) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Birgitta Sjö (L) till ny 
ledamot i valnämnden efter Lennart Daghed (L). 

Bakgrund 

Med anledning av Lennart Dagheds (L) bortgång har fullmäktige att utse en ny 
ledamot i valnämnden efter Daghed (L). 

_______________________________      

Val av kommunrevisor (KS 2018/159) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Det noteras att valberedningen återkommer med förslag till ny kommunrevisor 
efter Bengt-Olof Aronsson (L). 

Bakgrund 

Bengt-Olof Aronsson (L) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara 
kommunrevisor. Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 att entlediga 
Aronsson (L) från uppdraget att var kommunrevisor. 

_______________________________      

Val av kommunrevisor (KS 2018/210) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Lars Sylvén (V) till ny 
kommunrevisor efter Britta Wänström (V). 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara 
kommunrevisor. Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att entlediga 
Wänström (V) från uppdraget att vara kommunrevisor. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 56 (forts). 

__________________________ 
 
Valberedningen har nu återkommit med förslag på ny revisor efter Wänström 
(V).       
 

Expedieras till: 
Lönenämnden 
Birgitta Sjö (L) 
Lars Sylvén (V) 
Kommunsekreterare Malin Eriksson 
Kommunrevisionen 

 


