
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-04-24 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 17.00 – 17.05 

 
Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande 

Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande 
Sandra Magnusson (M) tj.görande ersättare 
Björn Fagerlund (M) ledamot 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Göran Hellström (L) ledamot 
Morgan Forsberg (KD) ledamot 

  Linnea Wall (S) ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot   ej § 68 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
Bengt Erik Askerlund (MP) tj.görande ersättare  
Stefan Eriksson (M) tj.görande ersättare 

Övriga deltagare Kristofer Svensson kommunchef 
Malin Eriksson sekreterare 

Justerare Ida Ekeroth 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 68-69 
 Malin Eriksson  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-04-24 

Anslagsdatum 2017-04-25 Anslaget tas ner 2017-05-18 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 68                                                   Dnr 2016/00277  

Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen - Per 
Rosengren ./. Mariestads kommun, mål 5719-16 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till förvaltningsrätten avseende 
laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut § 224/16, i enlighet med upprättat 
förslag.  
 
Marie Engström Rosengren (V) anmäler jäv och deltar i handläggning och beslut i 
ärendet. 
 
Ida Ekeroth (S), Linnea Wall (S), Mats Karlsson (MP) och Bengt Erik Askerlund 
(MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens beslut § 224/16 ”Godkännande av köp av fastigheterna Ärlan 3 
och Lejonet 9” är överklagat till förvaltningsrätten för begäran om prövning enligt 
kommunallagen. 
 
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott (efter delegation från 
kommunstyrelsen) har vid två tidigare tillfällen, 2016-12-12 och 2017-03-13, beslutat 
om yttranden till förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning av 
kommunstyrelsens beslut § 224/16. 
 
Ytterligare kompletterande underlag har nu inkommit i ärendet och 
kommunstyrelsen har beretts möjlighet att, senast den 28 april, lämna synpunkter på 
dessa kompletterande underlag (aktbilaga 16).      

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska yttra sig till 
förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut  
§ 224/16, i enlighet med upprättat förslag.   
 
Ida Ekeroth (S), Linnea Wall (S), Mats Karlsson (MP) och Bengt Erik Askerlund 
(MP) yrkar att kommunstyrelsen i sitt yttrande till förvaltningsrätten ska medge Per 
Rosengrens yrkande om att det överklagade beslutet ska upphävas. 
 
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med eget yrkande.    
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Kommunstyrelsen 

Ks § 68 (forts). 

____________________________ 

Underlag för beslut 

Förslag till yttrande till förvaltningsrätten, 2017-04-24 
 
Underrättelse från förvaltningsrätten 2017-04-04 med möjlighet att lämna yttrande 
över aktbilaga 16 i mål 5719-16 (aktbilaga 16 inkluderat) 
 
Underrättelse från förvaltningsrätten 2017-04-06 med beviljat anstånd att inkomma 
med yttrande     

 

Expedieras till: 
Förvaltningsrätten 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 69                                                   Dnr 2016/00457  

Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen - Lars 
Hagström ./. Mariestads kommun, mål 1541-17 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till förvaltningsrätten avseende 
laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut § 17/17, i enlighet med förslag 
upprättat av administrative chefen och kommunsekreteraren.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges beslut § 17/17 ”Byggnation av mindre flerbostadshus på 
fastigheterna Murklan 5 och 6” är överklagat till förvaltningsrätten för begäran om 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Som motiv till överklagan anges följande 
punkter: 

- Detaljplanen är från 1998 och gäller i tio år, dvs tiden har gått ut 2008 och 
ingen ny plan är gjord. 

- Protokollet är justerat av kommunstyrelsens ordförande. Moderaterna har 14 
mandat i kommunfullmäktige, men i deltagarförteckningen finns angivet 15 
moderater. Med andra ord är inte protokollet och beslutet giltigt. 

- Inga grannar är tillfrågade innan detta beslut är antaget. 

- I bakgrundstexten står tydligt att Mariestads kommun har förvärvat 
fastigheterna Murklan 5 och 6 med syftet att uppföra enklare bostäder för 
nyanlända. Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson har i media, i 
kommunfullmäktige och till undertecknad på stan sagt att fastigheterna är till 
för alla. Till exempel att de som står i Mariehus bostadskö ska få tillgång till 
dessa lägenheter. Vad är det som gäller? 
 

Förvaltningsrätten har förelagt Mariestads kommun att yttra sig över innehållet i 
överklagan och anförda handlingar. Yttrandet ska vara skriftligt och ska ha inkommit 
till förvaltningsrätten senast den 25 april 2017. 
 
Administrative chefen och kommunsekreteraren har upprättat ett förslag till yttrande 
till förvaltningsrätten. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 69 (forts). 

______________________________ 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-18, Yttrande 
till förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 
2017-02-27 § 17 
 
Förslag till yttrande till förvaltningsrätten, 2017-04-18 
 
Föreläggande från förvaltningsrätten att inkomma med yttrande över aktbilaga 1 i 
mål nr 1541-17     

 

Expedieras till: 
Förvaltningsrätten 

 


