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Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 18.00 – 19.00 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande Anette Karlsson, IFO-chef § 20 
Peter Åhling, fältassistent  § 20 

Utses att justera Bert Levefelt (M) och Per Inge Carlsson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse. 
 

Sekreterare 

  
………………………………………………………….. Paragrafer §§ 20-25 

 Malin Eriksson  

Ordförande ……………………………………………....  
 Jan Wahn  

Justerande …………………………………………………………………….. 
 Bert Levefelt Per Inge Carlsson 
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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 
Sandra Magnusson (M) ledamot 
Björn Fagerlund (M) ledamot 
Marianne Aldén (M) ledamot 
John-Gunnar Nilsson (M) ledamot 
Ingbritt Andersson (M) ersättare 
Anita Ahl (M) ledamot 
Rolf Rutgersson (M) ledamot 
Jonas Ivarsson (M) ledamot 
Rune Skogsberg (C) ledamot 
Leif Andersson (C) ledamot 
Helena Hallerhed (C) ledamot 
Johan Gotthardsson (L) ledamot 
Jan Hallström (L) ledamot 
Morgan Forsberg (KD) ledamot 
Emma Sjögren (KD) ledamot 
Marina Smedberg (S) ledamot 
Ida Ekeroth (S) ledamot 
Marianne Kjellquist (S) ledamot 
Elvy Enoksson (S) ersättare 
Janne Jansson (S) ledamot 
Linnea Wall (S) ledamot 
Sture Pettersson (S) ledamot 
Björn Nilsson (S) ledamot 
Leif  Udéhn (S) ledamot 
Tuula Ojala (S) ledamot 
Håkan Fernström (S)  ersättare 
Marianne Johansson (S) ledamot 
Leif Andersson (S) ledamot 
Marie Molin (S) ledamot 
Peringe Carlsson (S) ledamot 
Per Rosengren (V) ledamot 
Mikael Jonsson (V) ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
BengtErik Askerlund (MP) ledamot 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
Henrik Karlsson (-) ledamot 
Christer Dalvik (MAP) ledamot 
Marie Bivefors (SD) ledamot 
Ola Jonegård (-) ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-03-27 

Anslagsdatum 2017-04-04 Anslaget tas ner 2017-04-27 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 20                                  Dnr 3384  

Information om kommunens drogförebyggande arbete 

  

 
IFO-chef Anette Karlsson och fältassistent Peter Åhling informerar fullmäktige om 
det drogförebyggande ungdomsarbete som bedrivs i kommunen. Med utgångspunkt i 
CAN-rapporten ger Åhling och Karlsson en lägesbild av situationen i Mariestad samt 
informerar om det arbete som genomförts under år 2016, om verksamhetsplanering 
för år 2017 samt de största kommande utmaningarna inom området.     
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Kommunfullmäktige 

Kf § 21                                Dnr 2017/00015  

Handlingar att anmäla 

  

Medborgarförslag om att uppföra en staty av Björn Berggren (KS 2017/116) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

Rolf Gustafsson, Altorpsvägen 10 i Mariestad, har i ett medborgarförslag 
föreslagit att Mariestads kommun ska uppföra en staty av Björn Berggren 
utanför stadshuset. 

____________________________   

Medborgarförslag om att komplettera riktlinjer och policys med förbud att 
bära synliga symboler för politiska, filosofiska eller religiösa övertygelser 
(KS 2017/133) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

Mikael Hammarlund, Dalripevägen 20 i Mariestad, har i ett medborgarförslag 
föreslagit att Mariestads kommun ska komplettera sina interna riktlinjer och 
policys med förbud om att i tjänsten bära synliga symboler för politiska, 
filosofiska och religiösa övertygelser. 

____________________________    

Motion om att säkra upp kris- och beredskapsarbetet i Mariestads kommun  
(KS 2017/120) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-27 

Sida 6 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 21 (forts). 

___________________________ 

Bakgrund 

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska förbättra 
beredskapen mot svåra påfrestningar och ta fram förslag på åtgärder för att minska 
risken och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fredstid. Bivefors 
(SD) föreslår att om en svår påfrestning skulle inträffa, så ska människors liv, 
personliga säkerhet och hälsa tryggas och eventuella skador på miljö och egendom 
hindras eller begränsas. Vidare föreslår Bivefors (SD) att kommunen ska säkra 
infrastruktursystemen (matförsörjning, elförsörjning, vattenförsörjning, tele-
kommunikationer, informationssystem och ledningssystem) i händelse av svår 
påfrestning. 

_______________________________     

Redovisning av icke verkställda beslut inom socialnämndens 
verksamhetsområden (KS 2016/291) 

Socialnämnden ska för varje kvartal 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 till fullmäktige. 
 
Socialnämnden har lämnat en rapport för sektor stöd och omsorg för kvartal 4 år 
2016.    

_______________________________ 

Interpellation om att inhämta yttrande gällande fråga om ansvarsfrihet inför 
bolagsstämma (KS 2017/134) 

Ida Ekeroth (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Johan Abrahamsson (M). Interpellationen gäller huruvida 
Abrahamsson (M) i egenskap av ägarrepresentant på Mariehus bolagsstämma 
har för avsikt att inhämta yttrande från kommunstyrelsen gällande ansvarsfrihet 
för bolagsstyrelsen inför bolagsstämman. Då frågan om ansvarsfrihet för 
bolagsstyrelsen kommer att behandlas av kommunfullmäktige drar Ekeroth (S) 
tillbaka sin interpellation.    

 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen, (kulturchef Maria Henriksson) 
Kommunstyrelsen, (säkerhetssamordnare Per Ahlström) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-27 

Sida 7 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 22                                Dnr 2017/00106  

Tilläggsfinansiering för ombyggnation av Flitiga Lisans skola  
till förskola  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 5 350 tkr från kommunstyrelsens reserv 
skolor väst till en ombyggnation av Flitiga Lisans skola till förskola. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade år 2014 (§ 75) att påbörja en projektering för en 
ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola. Projektet är en del av fullmäktiges 
inriktningsbeslut om en framtida skolstruktur i det västra skolområdet i Mariestad. 
 
Projektet är indelat i två etapper. Etapp 1 innebär att befintlig gymnastikbyggnad och 
hopbyggd modul innehållande fritidshem rivs samt att en personalparkering 
iordningsställs. Etapp 2 innebär att skolbyggnaden byggs om till förskola med sex 
avdelningar varav en kommer att användas för nattomsorg. Tomten iordningsställs 
med parkering och lekutrustning.  
 
Fastighetsavdelningen har genomfört en upphandling av projektet och 
förfrågningsunderlaget har varit ute för anbudsräkning under perioden 2016-12-16 
t.o.m. 2017-01-23. Två anbud inkom under anbudstiden. Utvärderingen visar att 
anbud nr 1 har lämnat det anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktiga. 
 
Anbudet överstiger de budgeterade medlen för ombyggnationen av Flitiga Lisan. För 
att projektet ska kunna påbörjas måste medel omfördelas inom projekt Skola väst. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2017-02-07 att anta NCC Sverige AB, 
för om- och tillbyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola. Beslutet gäller under 
förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad fattar beslut gällande 
finansiering och igångsättning av projektet. 
 
Det lämnade anbudet uppgår till 25 350 tkr. Den totala kostnaden för 
ombyggnationen uppgår till 30 350 tkr, inklusive projektering m.m. Verksamhet 
teknik föreslår därför att 5 350 tkr omfördelas från kommunstyrelsens reserv skolor 
väst till projektet. Detta förutsätter att kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera de 
medel som finns anslagna i budget år 2016 till år 2017, totalt 7 000 tkr.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 22 (forts). 

___________________________ 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag från tekniska nämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 46, 
Upphandling – Ombyggnation av Flitiga Lisans skola till förskola, Mariestads 
kommun. 
 
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-14, Igångsättning 
och tilläggsfinansiering för ombyggnation av Flitiga Lisans skola till förskola. 
 
Protokollsutdrag Ks 34/17 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Ekonomichef Jonas Eriksson 
Ekonomienhetschef Annica Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 23                                Dnr 2017/00002  

Nytt hälso- och sjukvårdavtal mellan Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i Västra Götaland 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ”Hälso- och sjukvårdsavtal 
i Västra Götaland som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland”, med giltighet från den  
1 april 2017 till den 31 december 2020. Avtalet ersätter nuvarande hälso- och 
sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017.  

2. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till underavtal 
”Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk”, med giltighet från den  
1 april 2017 till den 31 december 2020. Avtalet ersätter nuvarande 
överenskommelse, som därmed upphör att gälla from den 1 april 2017. 

3. Kommunfullmäktige godkänner förslaget om ändrad avtalstid i underavtal 
”Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård”, till 
samma avtalstid som hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.  

Bakgrund 

Kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR) reglerar 
ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom ett gemensamt 
hälso- och sjukvårdsavtal. Nu gällande avtal är det fjärde avtalet sedan 
regionbildningen 1999.  
 

Inför den nya avtalsperioden har parterna genom en processorganisation med 
arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp och politisk styrgrupp utarbetat ett förslag till 
nytt hälso- och sjukvårdsavtal. En av arbetsgrupperna har utarbetat förslag på ny 
överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk.  
 

Avtalsförslaget med tillhörande underavtal har genomgått synpunktsrunda till 
samtliga kommuner i Västra Götaland och förvaltningar inom VGR och justerats 
utifrån inkomna synpunkter. 
 

Det nu föreslagna avtalet, med en avtalstid fr.o.m. 1 april 2017 till och med 31 
december 2020, gäller under förutsättning att beslut tas i regionfullmäktige i VGR 
och kommunfullmäktige i respektive kommun. Avtalet reglerar ansvarsfördelning 
och samverkan inom de områden där kommunen och VGR har ett delat hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) § 3 och § 18.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 23 (forts). 

___________________________ 

 
För personer som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut 
och fysioterapeut medan landstinget ansvarar för läkarresurser och övriga 
kompetenser.  
 
Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där ”Överenskommelse om 
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk” och nu gällande ”Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård” 
(med en ändring av avtalstiden) blir underavtal. Underavtalen föreslås alltså få samma 
avtalstid som det föreslagna huvudavtalet. 
 
För att en vårdtagare med insatser från båda huvudmännen ska få en säker 
sammanhållen god vård med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan 
verksamheterna. Alla medarbetare måste ha kunskap om hälso- och sjukvårdsavtalet 
samt dess underavtal och tillämpa dessa med fokus på den enskilde individens behov. 
 
Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse har den 2 december 2016 beslutat att 
rekommendera kommunerna att besluta om avtalen. 
 
Socialnämnden rekommenderar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
VästKoms styrelses beslut 6 december 2016.  

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 från socialnämnden 2017-02-21 § 22, Yttrande till 
kommunfullmäktige över förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal giltigt fr.o.m.  
1 april 2017 t.o.m. 31 december 2020. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,  
2017-02-01, Yttrande till kommunfullmäktige över förslag till nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal giltigt fr.o.m. 1 april 2017 t.o.m. 31 december 2020. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 23 (forts). 

___________________________ 

 
Protokoll från regionfullmäktige 2017-01-31 § 9. Avtal som reglerar 
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland. 
 
Protokollsutdrag från styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund § 96/2016, Beslut 
om rekommendation avseende nytt hälso- och sjukvårdsavtal. 
 
Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-23, Nytt 
Hälso- och sjukvårdavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland. 
 
Protokollsutdrag Ks § 39/17 

 

Expedieras till: 
Västra Götalandsregionen 
Skaraborgs kommunalförbund 
Socialnämnden, Helena Andersson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 24                                Dnr 2016/00446  

Motion om solceller 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom motionärens intention att det i samband 
med nybyggnation ska installeras solceller då det är möjligt. 

2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag lämna förslag till takytor 
som är möjliga för solcellspaneler.   

Motionen är därmed besvarad.  

Bakgrund 

Leif Udéhn (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska införa krav på 
att det ska installeras solceller på tak och andra möjliga ytor vid nybyggnation av 
kommunala fastigheter. Udéhn (S) föreslår även att Mariestads kommun ska utreda 
möjligheterna att på ett effektivt sätt placera solceller på redan befintliga fastigheter 
som tillhör det kommunala fastighetsbeståndet.  
 
Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade 28 november 2016 (Kf § 123/2016) att 
överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden lämnar 
följande yttrande på remiss gällande motion om solceller: 
 
Förutsättningar 
 

Mariestads kommun har stora takarealer där installationer av solcellsanläggningar är 
möjliga på både platta och lutande tak. En påbörjad inventering finns upprättad av 
energirådgivarna där möjlig takyta/energiuttag beskrivs, utan hänsyn tagen till 
lämplighet. Varje tak kräver en utredning innan installation, med avseende på 
lämpligt objekt, läge och skuggning på takyta. 
 
Motionen linjerar väl med följande antagna miljömålsdokument: 

- Energi-och klimatplan, antagen i MTG 2008 

- Energieffektiviseringsstrategi ett grönt och skönt MTG, Antagen 2012 i 
MTG 

Teknik 
 

En solcellsanläggning består av solcellspaneler, växelriktare, central och elmätare. Det 
finns två alternativ på solpaneler en mjuk som kan limmas mot exempelvis ett platt 
tak och en hård så kallad kiselpanel som lämpar sig för underlag där det behövs ett 
stativ för fastsättning av panelen typ tegeltak mm. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 24 (forts). 

___________________________ 
 
Den mest ultimata placeringen av solceller är på ett tak som ligger i syd sydvästlig 
riktning och har en taklutning på ca 30-50 grader. 
 
Växelriktare behövs för att omvandla likströmmen från solcellspanelerna till 
växelström som kan levereras ut på nätet, livslängden på växelriktare är ca 15 år, 
vilken man får räkna med att byta minst en gång under anläggningens livslängd. 
 
Livslängden på solcellspaneler är upp till 30 år men man räknar med att 
solcellspanelerna har tappat 20 procent av effekten efter 25 år. 
 
Exempel 
 

En anläggning med: 11kw solceller upptar ca 68 kvadratmeter takyta och ger en 
årsproduktion på ca 10 450 kwh. Elen som produceras kan antingen säljas 
(spottpriset -1 till 5 öre) eller kvittas mot förbrukningen i just den fastigheten där 
anläggningen är installerad. Det gör att ”pay off tiden” hamnar någonstans mellan 12 
– 18 år beroende på elpris och för stunden möjliga bidrag att söka samt prisbilden för 
att sälja den lokalt producerande energin(överskottet). En solcellsanläggning av 
denna storlek kostar ca 200-250 tkr.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Leif Udéhn (S) och 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 av Leif Udéhn (S) om att Mariestads kommun ska införa krav på att det ska 
installeras solceller på tak och andra möjliga ytor vid nybyggnation av kommunala 
fastigheter. 
 
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2017-02-14 § 37, Internremiss till tekniska 
nämnden. Motion om solceller. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 24 (forts). 

___________________________ 
 
Inventering avmöjlig takyta/energiuttag för solceller, utan hänsyn tagen till 
lämplighet, upprättad av energirådgivarna. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-24, Motion 
om solceller. 

Protokollsutdrag Ks § 44/17 

 

Expedieras till: 
Leif Udéhn 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 25                                Dnr 2017/00027  

Valärenden 

  

Val av ledamot i utbildningsnämnden (KS 2017/82) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Katarina Brydzinshki (M) till 
ny ledamot i utbildningsnämnden efter Sandra Magnusson (M).      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har tidigare (Kf § 19/17) entledigat Sandra Magnusson (M) från 
uppdraget att vara ledamot i utbildningsnämnden. Valberedningen har nu 
återkommit med förslag på ny ledamot efter Magnusson (M).      

 

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden, Carina Törnell 
Katarina Brydzinshki 
Lönekontoret 

 


