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Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2, kl 18:00-21:10 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande Björn Kullander, Sveriges Kommuner och Regioner § 1 
Malin Eriksson, administrativ chef § 2 

Utses att justera Anette Karlsson och Anita Olausson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-10 

 Eleonor Hultmark  

Ordförande   

 Jan Wahn  

Justerande  

 Anette Karlsson Anita Olausson 
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Beslutande Jan Wahn (C) ordförande 
Catarina Åkerblad (S) 2:e vice ordförande 
Johan Abrahamsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Johnny Odhner (M) tjänstgörande ersättare 
Johan Magnusson (M) tjänstgörande ersättare 
Börje Andersson (M) tjänstgörande ersättare 
Liselotte Andersson (M) ledamot 
Göte Andersson (M) ledamot 
Anders Bredelius (M) ledamot 
Ola Jonegård (M) ledamot 
Yvonne Gogolin (M) ledamot 
Richard Thorell (M) ledamot 
Margareta Berggren (M) tjänstgörande ersättare 
Anita Ahl (M) ledamot 
Katarina Brydzinski (M) tjänstgörande ersättare 
John-Gunnar Nilsson (M) ledamot 
Rolf Rutgersson (M) ledamot 
Elin Abrahamsson (M) ledamot 
Helena Hallerhed (C) ledamot 
Leif Andersson (C) ledamot 
Johan Gotthardsson (L) ledamot 
Morgan Forsberg (KD) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) tjänstgörande ersättare 
Ida Ekeroth (S) ledamot 
Marianne Johansson (S) tjänstgörande ersättare 
Linnea Wall (S) ledamot 
Sebastian Clausson (S) ledamot 
Anita Olausson (S) ledamot 
Leif Udéhn (S) ledamot 
Nils Farken (S) ledamot 
Ola Bertilsson (S) ledamot 
Sture Pettersson (S) ledamot 
Lillemor Ågren (S) ledamot 
Björn Nilsson (S) ledamot 
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-Olof Henningsson (SD) ledamot 
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 2020-01-27 

Anslagsdatum 2020-02-03 Anslaget tas ner 2020-02-25 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 1  

Utbildning om hot och hat mot förtroendevalda  

  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetar för att sprida kunskap och 
utbilda förtroendevalda samt tillsammans med kommuner och regioner 
utveckla det förebyggande arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevalda. 
Syftet är att värna det demokratiska samtalet och stärka de förtroendevaldas 
möjligheter att verka i sitt demokratiska uppdrag. Allt fler vittnar om ett 
hårdnat klimat vilket är ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället. I den 
senaste rapporten från Brottsförebyggande rådet (Brå) uppger var tredje 
förtroendevald i kommun- och regionfullmäktige att de utsattes för trakasserier, 
hot eller våld. Siffrorna är de högsta någonsin av rådets fem genomförda 
mätningar. 

Björn Kullander från SKR håller i utbildningen. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 2  

Information om Politikerportalen 

  

Administrativ chef Malin Eriksson, presenterar den nya Politikerportalen som 
nu lanseras på kommunens webbplats. Portalen riktar sig till de förtroendevalda 
och är tänkt som ett stöd i det kommunala förtroendemannauppdraget. 
Politikerportalen nås genom en genväg som nu finns tillgänglig på de 
förtroendevaldas iPads. Politikerportalen nås även via kommunens webb och 
söks enkelt fram genom att skriva ”Politikerportalen” i sökrutan på startsidan. 
De förtroendevalda uppmanas att gärna lämna förbättringsförslag och 
synpunkter till administrativa enheten ifall något saknas i Portalen som kan vara 
användbart för flera. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 3 Dnr 2020/00007  

Handlingar att anmäla 

  

Revisionsrapport om intern kontroll av leverantörsfakturor (KS 2019/378) 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat hanteringen av 
leverantörsfakturor. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen och 
nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll gällande hanteringen av 
leverantörsfakturor. 

Granskningen visar att hanteringen i huvudsak är tillräcklig, men att det finns 
avvikelser som behöver följas upp och åtgärdas. 

Revisionsrapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande och till 
fullmäktiges presidium för kännedom. 

Kommunstyrelsen behandlade rapporten vid sitt sammanträde den 13 januari 
2020 och överlämnade därefter sitt yttrande till kommunrevisionen. Med 
anledning av rapporten kommer kommunstyrelsen att vidta åtgärder. 
 

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet. 

 

Kommunstyrelsens beslutade medborgförslag 

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen beslutat om följande 
medborgarförslag: 

 Medborgarförslag om fortsatt verksamhet på rehabbadet Mariestads 
sjukhus (KS 2019/457) 
Förslaget har avslagits. 

 
Beslutet anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Sida 7 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 
Tekniska nämndens beslutade medborgarförslag 

På uppdrag av kommunfullmäktige har tekniska nämnden beslutat om följande 
medborgarförslag: 

 Medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe över Mariagatan 
vid seniorboendet Alen i Mariestad (KS 2019/310) 
Förslaget har bifallits. 

 Medborgarförslag om trafikåtgärder vid Vinkelgatans park (KS 
2019/302) 
Förslaget har avslagits. 
 

Besluten anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 

 
Utbildningsnämndens beslutade medborgarförslag 

På uppdrag av kommunfullmäktige har utbildningsnämnden beslutat om 
följande medborgarförslag: 

 Medborgarförslag om att ta fram riktlinjer för en strålningsfri 
förskola/skola (KS 2019/214) 
Förslaget har avslagits. 

 Medborgarförslag om att utöka gräsytan för Tidavads förskola (KS 
2019/260) 
Förslaget har avslagits. 

 
Besluten anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
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Medborgarförslag om att bygga ut boendet på Krontorpsvägen  
(KS 2018/438) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till socialnämnden för 
beredning. 

Bakgrund 

Invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
bygga ut boendet på Krontorpsvägen 17 då man ser ett behov av boende för 
såväl äldre som yngre psykiskt sjuka. Samma invånare har tidigare lämnat ett 
likartat medborgarförslag till kommunfullmäktige som hanterats av 
socialnämnden. Men anledning av förändrade förutsättningar har 
förslagsställarna återigen aktualiserat frågan. 

 

Medborgarförslag om motionssim på Ekuddenbadet (KS 2019/507) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
(kultur- och fritidsavdelningen) för beredning och beslut. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun konstaterar att badhusets motionssim på 
morgonen under vintertid är uppskattat och att många motionerar innan 
arbetet. Förslagsställaren har lämnat in ett medborgarförslag och föreslår att 
kommunen ska erbjuda motionssim på morgonen, även under sommartid, på 
Ekuddenbadet. Initialt skulle detta kunna erbjudas en dag per vecka. 
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Medborgarförslag om reducerade avgifter för pensionärer på Mariestads 
badhus (KS 2019/507) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
(kultur- och fritidsavdelningen) för beredning och beslut. 

Bakgrund 

Invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska införa särskilda, 
lägre avgifter för pensionärer som vill nyttja badhuset. Det föreslås en sänkning 
med 30 procent och förslagsställarna gör som jämförelse att andra kommuner 
tillämpar pensionärspriser. 

 

Motion om införande av lokalt tiggeriförbud  
(KS 2019/199) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Per Johansson (SD), Carl-Gunnar Sand (SD), Rita Holmblad (SD), Per-Olof 
Henningsson (SD) och Joar Strid (SD) har i en motion föreslagit att 
kommunfullmäktige ska besluta om tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna. 
Tillägget handlar om införande av ett lokalt tiggeriförbud. 
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Motion om att utöka budget- och skuldrådgivningens uppdrag (KS 2020/32) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till socialnämnden för 
beredning. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska 
besluta om att utöka budget- och skuldrådgivningsuppdraget med de uppdrag 
som inte konsumentverkets rådgivningsfunktion ”Hallå konsument” erbjuder 
kommunens invånare. 

 

Interpellation om marknadsföringsappen ”På G i Mariestad” (KS 2020/30) 

Med fullmäktiges medgivande ställer Mats Karlsson (MP) en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande om hur marknadsföringappen ”På G i 
Mariestad” har följts upp och om appen kan anses ha varit en bra investering. 
 

Ordförande i kommunstyrelsen, Johan Abrahamsson (M) svarar på 
interpellationen. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 4 Dnr 2019/00431  

Taxa enligt livsmedelslagen och förordning om offentlig 
kontroll 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förändringarna i de kommunala 
taxebestämmelserna för att anpassa dessa till den nya EU-förordningen 2017/625 
om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som trädde i kraft den 14 december 
2019.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den nya taxan till 901 kronor per 
timme. 

3. Miljö- och byggnadsnämnden tilldelas rätten att årligen uppräkna taxan enligt 
konsumentprisindex.      

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig 
mot beslutspunkt 2 till förmån för egna yrkanden.   

Bakgrund 

För att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin 
livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver de kommunala taxebestämmelserna 
anpassas till den nya EU-förordningen 2017/625 om offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019. 

SKL har tagit fram ett nytt underlag till kommunerna för taxa för 
livsmedelskontroll anpassade till den nya kontrollförordningen. Om justeringar 
inte görs kommer kommunernas taxor efter den 14 december delvis bygga på 
ett regelverk som inte längre gäller. Anpassningar i svensk lagstiftning kommer 
att genomföras först under 2020 men förordningsändringar kommer att 
beslutas under senhösten 2019. 

Utifrån ändringarna i svensk lagstiftning kommer kommunerna troligen att 
behöva revidera paragraferna i taxan igen under senare delen av 2020. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i sitt beslut den 19 november, 
kommunfullmäktige att anta taxa enligt livsmedelslagen och förordning om 
offentlig kontroll, att träda i kraft från den 1 januari 2020. 
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MTG-gemensamma beslutsärenden av större vikt, som exempelvis taxor, hanteras i 
MTG styrgrupp innan beslut fattas i respektive kommuns kommunstyrelse. Vid tiden 
för kommunstyrelsens sammanträde i slutet av november och december hade 
ärendet ännu inte hanterats av MTG styrgrupp. MTG styrgrupp beslutade på sitt 
sammanträde den 19 december 2019 att respektive kommunfullmäktige ska besluta 
att ställa sig bakom förändringar i de kommunala taxebestämmelserna för att anpassa 
dessa till den nya EU-förordningen 2017/625 om offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan som trädde i kraft den 14 december 2019.  

Vidare att kommunfullmäktige beslutar att 2018 års livsmedelstaxa á 880 kronor 
per timme indexuppräknas med 2019-års konsumentprisindex 336, vilket 
innebär att taxan höjs till 901 kronor per timme.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Leif Udéhn (S), Britta Wänström (V), Marie Engström Rosengren (V) och  
Mats Karlsson (MP) yrkar att kommunfullmäktige i beslutspunkt 2 beslutar i 
enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag som innebär att taxan höjs 
till 943 kronor per timme. 
 

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

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 13/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-20 

Protokollsutdrag mbn § 124/19 

Taxa enligt livsmedelslagen 2006:804 och förordning 2017/625 om offentlig 
kontroll       

 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång 
Miljö- och byggnadsnämnden (nämndsekr.) 
Tf. miljö- och byggchef Malin Bengtsson 
Miljöinspektör Ritva Rådefalk 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 5 Dnr 2018/00402  

Ansökan om utträde ur förvaltningsområde för finska 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige vidhåller inställningen att kommunen ska begära utträde 
från förvaltningsområde för finska.  
 

Reservation 

Ledamöterna för Vänsterpartiet och Mariestadspartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden.     

Bakgrund 

Mariestads kommun anslöts till förvaltningsområde för finska genom beslut av 
regeringen den 18 december 2014 efter ansökan från kommunen.  

Kommunstyrelsen har den 26 november 2018, § 223, beslutat ansöka om 
utträde ur förvaltningsområde för finska. 

Kommunfullmäktige avslog den 30 september 2019, § 68, en motion med 
yrkandet att återkalla kommunens ansökan om utträde. Kommunfullmäktige 
har därigenom redan prövat den principiella frågan att vidhålla kommunens 
ansökan om utträde från förvaltningsområde för finska en gång. 

Regeringen har den 28 november 2019 beslutat att inte ta upp Mariestads 
kommuns framställning om utträde ur förvaltningsområdet för finska till 
prövning. Som skäl för beslut har regeringen anfört att beslutet att ansöka om 
utträde inte är fattat av behörig instans med hänsyn till 5 kap 1 § 
kommunallagen. 

Det ankommer på domstolar att överpröva kommunala beslut. Detta är inte en 
uppgift som generellt sett anförtrotts regeringen. De kommunala beslut som 
inte kan överklagas genom förvaltningsbesvär kan överklagas enligt 13 kapitlet 
kommunallagen för laglighetsprövning. Ingen har överklagat kommunstyrelsens 
beslut den 26 november 2018, § 223, att ansöka om utträde ur 
förvaltningsområde för finska. Det har därmed vunnit laga kraft.  

Regeringens beslut den 28 november 2019 kan antingen förstås som att 
kommunens ansökan enligt regeringens mening behöver kompletteras med ett 
beslut av kommunfullmäktige för att kunna prövas eller att kommunens 
ansökan är en nullitet.  
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Om kommunens avsikt att utträda från förvaltningsområde för finska kvarstår 
kan denna vilja bekräftas genom ett nytt beslut av kommunfullmäktige. 

Mariestads kommun borde anmodats att komplettera sin ansökan med ett 
beslut av kommunfullmäktige om detta enligt regeringen är ett krav för att få 
kommunens ansökan prövad. 

Det är ostridigt att Mariestads kommun varit och är behörig att ansöka om 
utträde från förvaltningsområde för finska.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M), Anders Karlsson (C) och Ida Ekeroth (S) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Marie Engström Rosengren (V) och Henrik Claesson (MAP) yrkar att 
kommunen inte ska begära utträde från förvaltningsområdet för finska. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 238/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-12 

Kommunjuristens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-06 

Kommunjuristens PM     

Protokollsutdrag kf 68/19 

Protokollsutdrag ks § 223/18 

Regeringsbeslut daterat 2019-11-28, ärende Ku2018/02135/CSM   

 

Expedieras till: 
(Kommunjurist Magnus Nilsson) 
(Kulturdepartementet ku.registrator@regeringskansliet.se, ange diarienr Ku2018/02135/CSM) 

 

 

mailto:ku.registrator@regeringskansliet.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 6 Dnr 2019/00422  

Revidering av "Riktlinjer för sociala medier"  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för sociala medier, i enlighet med upprättat 
förslag.  

Bakgrund 

Sociala medier är ett samlingsnamn för internetbaserade tjänster som används 
för att dela innehåll och föra dialog. I dag är sociala medier en självklarhet för 
de flesta privatpersoner, företag och organisationer.  

Mariestads kommun använder sociala medier i kontakt med omvärlden bland 
annat för att öka delaktighet och förståelse för kommunens verksamheter, 
främja dialog och möta behov av information samt för att marknadsföra 
kommunen och stärka varumärket. 

Myndigheters användning av sociala medier styrs av ett flertal olika lagar. För 
att hanteringen ska ske på ett kvalitativt och korrekt sätt behövs riktlinjer för 
användningen. Kommunens riktlinjer från 2012 har uppdaterats för att ännu 
bättre beskriva vad som krävs för användning av sociala medier, följa de 
direktiv som finns inom området samt omfatta dataskyddsförordningen GDPR.  

I samband med uppdateringen av riktlinjerna har nedanstående rutiner tagits 
fram:   

 Rutin för arkivering av sociala medier 

 Rutin för gallring av sociala medier 

 Rutin för uppsikt av sociala medier   

Som komplement till riktlinjerna finns även en handbok framtagen som ger 
administratörer för sociala medier praktiskt stöd och vägledning i det dagliga 
arbetet.  

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.      
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 236/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-15 

Kommunikationschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-14   

Riktlinjer för sociala medier, förslag (rev. 2019-12-05)  

 

Expedieras till: 
Kommunikationschef Annika Björklund 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 7 Dnr 2016/00396  

Beslut om antagande: Detaljplan för kv. Hyveln m.fl., 
Mariestads tätort, Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till detaljplan för kv. Hyveln m.fl. 
Mariestads tätort, Mariestads kommun ska antas.         

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 januari 2017, § 23, om 
uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för fastigheterna Hyveln 8, 11 och 14. 
Planområdet utvidgades i ett senare beslut av arbetsutskottet den 24 maj 2017,  
§ 209 till att även innefatta fastigheterna Hyveln 9, 12 och 13 inom samma 
kvarter. Arbetsutskottets beslut föranleddes av en ansökan om planbesked från 
Vadsbolås. Företaget äger större delen av marken inom föreslaget planområde. 
Planenheten och Vadsbolås har ingått ett planavtal som reglerar kostnader och 
åtaganden för detaljplanens framtagande.  

Planförslagets inriktning är att möjliggöra för en flexibel markanvändning där 
användningsslagen bostäder, centrum, vårdcentral och småindustri delvis 
kombineras. Planförslaget har också ambitionen att skapa förutsättningar för en 
förlängning av stadens centrumbebyggelse längs med norra delen av 
Viktoriagatan och mot Katthavet. I linje med planförslagets ambition samt 
omkringliggande befintlig och planerad bebyggelse, föreslås en höjdsättning på 
16 meter inom hela planområdet. Förslagets planområde omfattar cirka 1,8 
hektar, varav 11 600 kvm är kvartersmark.  

Planförslaget var föremål för samråd under våren 2019 och granskning under 
hösten 2019. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett 
särskilt utlåtande/granskningsutlåtande. Med anledning av inkomna synpunkter 
har mindre justeringar i planförslaget gjorts. Planförslagets huvudinriktning har 
dock varit oförändrad.  

Beslutet om antagande hanterades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 
november 2019, men noteras att ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för 
beslut. Med anledning av detta ändras därför förslag till beslut till att 
kommunfullmäktige beslutar att förslag till detaljplan för kv. Hyveln m.fl. 
Mariestads tätort, Mariestads kommun. I övrigt inga förändringar.   

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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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 ks § 8/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-17 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-13 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)  

Planbeskrivning (antagandehandling)  

Behovsbedömning om miljökonsekvensbeskrivning kv. Hyveln m.fl.  

Granskningsutlåtande  

Luktutredning (2019)  

Översvämningsutredning (2019)  

Utredning av industribuller (2007)  

Bullerutredning centrala Mariestad PM (2016)  

Riskanalys farligt gods (2016)  

Utredning av markföroreningar Hyveln 8 (2018)           

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Planarkitekt Erik Söderström 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 8 Dnr 2017/00345  

Beslut om antagande: Detaljplan för Törnberga 1:5 m.fl., 
Mariestads centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till detaljplan för 
Törnberga 1:5 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads kommun.       

Bakgrund 

Sjölyckan har i översiktligt planeringsunderlag sedan lång tid tillbaka 
identifierats som en lämplig utbyggnad av Mariestads tätort och för närvarande 
pågår genomförandet av områdets två första antagna detaljplaner, vilka 
huvudsakligen möjliggör villabebyggelse. Planläggningen av Törnberga 1:5 m.fl. 
är att se som nästa steg i utbyggnaden av det nya bostadsområdet och beslut om 
att ge planenheten i uppdrag att planlägga aktuellt område fattades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober 2017, Ksau § 355.  

Huvudsyftet med detaljplanen för Törnberga 1:5 m.fl. är att skapa byggrätter 
för nya bostäder i Sjölyckans östra delar och möjliggöra en fortsatt utveckling 
av området enligt intentionerna i tidigare dokument och beslut. Planen syftar 
även till att möjliggöra en områdesentré och viss centrumverksamhet i 
planområdets södra del. Utöver detta finns även användningen skolverksamhet 
angiven – detta i syfte att möjliggöra att exempelvis en förskola skulle kunna 
inrymmas i bottenvåningen i något av bostadshusen; bestämmelsen är dock inte 
specificerad till vilken typ av skolverksamhet som avses.  

Planförslaget innehåller fyra byggrätter för bostäder i flerbostadshus vid 
Vänergatan och längs med en ny anslutningsgata som kopplar ihop Vänergatan 
med tidigare planlagt område längre norrut. Den södra byggrätten möjliggör 
bebyggelse med en byggnadshöjd på maximalt 14 meter – de tre norra 
byggrätterna möjliggör bebyggelse med en byggnadshöjd på maximalt 28 meter.  

Planområdet innehåller även avsatt gatumark där en busshållplats kan 
tillkomma, samt tar höjd för att anslutningspunkten till Vänergatan på sikt 
skulle kunna komma att omvandlas till en cirkulationsplats av mindre modell. 
Dessutom möjliggör den en förlängning ytterligare norrut av anslutningsgatan. 
Ett e-område avsatt för transformatorstation till vilken bebyggelsen kommer att 
kopplas är placerat centralt inom planområdet.   

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.     
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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 ks § 9/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-17 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-10 

Plankarta Törnberga 1:5 m.fl., antagandehandling 

Planbeskrivning Törnberga 1:5 m.fl., antagandehandling 

Behovsbedömning MKB  

Geoteknisk undersökning (BGAB, 2008-11-28) 

Markteknisk undersökning (Mitta, 2018-01-08)  

Dagvattenhanteringsplan (MarkCon AB, 2017-09-29) 

Trafikanalys Sjölyckan 

Trafikbulleranalys för detaljplan för Törnberga 1:5 m.fl.  

Särskilt utlåtande 

Granskningsutlåtande       

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Planarkitekt Lisa Heller 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 9 Dnr 2018/00433  

Motion om koldioxidbudget  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att införa, tillämpa och 
efterfölja en koldioxidbudget för Mariestads kommun.       

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 10 december 
2018 föreslagit att det så kallade ”Parisavtalet” ska översättas till lokal nivå i 
Mariestad, vilket innebär att kommunen ska införa en koldioxidbudget som 
sedan ska efterlevas och löpande revideras. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 10 december 2018, § 111, överlämnat 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har beretts av 
verksamhet för miljö och bygg som har lämnat ett remissyttrande.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2019-11-27 återemitterat ärendet 
för ett förtydligande av vad konsekvensen skulle bli om kommunen skulle 
besluta att införa en koldioxidbudget. Det understryks att motionen besvaras 
utifrån motionens intentioner. 

En koldioxidbudget fungerar som en ekonomisk budget där kronor byts mot 
koldioxidekvivalenter (olika växthusgaser). När vi gör en ekonomisk budget så 
gör vi den utifrån hur många kronor vi har utrymme för att spendera under ett 
eller flera år. En koldioxidbudget anger på samma sätt en högsta mängd 
koldioxid som får släppas ut under en viss tidsperiod. Koldioxidbudgetar anses 
i Parisavtalet vara ett bra verktyg i arbetet med att uppfylla klimatmålen.  

För att en koldioxidbudget ska kunna upprättas behöver man först ha 
kännedom om vilka utsläpp av koldioxid som sker idag inom kommunens 
gränser och hur kommuninvånarnas konsumtionsmönster ser ut. Detta för att 
veta vilka utsläpp som är påverkbara utifrån den kommunala kompetensen. 

Sektor samhällsbyggnad bedömer att det finns många fördelar med en 
koldioxidbudget. Frågan om att införa en koldioxidbudget är dock för tidigt 
väckt eftersom grundläggande information om utsläppsbilden saknas. Eftersom 
basdata saknas går det inte heller att bedöma konsekvenserna av en 
koldioxidbudget. Motionen bör därför avslås. Frågan kan lämpligen utredas 
vidare inom ramen för den handlingsplan för Agenda 2030 som kommunen ska 
ta fram.   
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Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Mats Karlsson (MP), Britta Wänström (V) och Leif Udéhn (S) yrkar bifall till 
motionen. 
 

Johan Abrahamsson (M) och Carl-Gunnar Sand (SD) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

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

 

Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av 
kommunfullmäktige godkända propositionsordning: 

Den som vill att kommunfullmäktige ska avslå motionen i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag röstar ja.  

Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen röstar nej. 
 

Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 19 nej-röster. 1 frånvarande. 

 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag som innebär att motionen avslås. 
 

Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningsbilagan, bilaga 1, § 9.    

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 14/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-02 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-30  

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-30 

Remissvar på motion om en kommunal koldioxidbudget  

Protokollsutdrag kf § 111/18 

Motionen         
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Expedieras till: 
Motionären Mats Karlsson (MP) 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Tf. verksamhetschef miljö- och bygg, Malin Bengtsson  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 10 Dnr 2019/00029  

Valärenden  

  

Val av ersättare i valnämnden (KS 2019/449) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Göte Andersson (M) 
till ny ersättare i valnämnden efter Anette Karlsson (M). 
 

Bakgrund 

Anette Karlsson (M) har tidigare valts till ordinarie ledamot till valnämnden. 
Fullmäktiges valberedning har nu återkommit med förslag på ny ersättare efter 
Karlsson (M). 
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Kommunfullmäktige 

 

Valärenden (forts). 

 

 

Entledigande och val av ledamot i tekniska nämnden (KS 2020/41) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Göte Andersson (M) från 
uppdraget att vara ledamot i tekniska nämnden.  

 
2. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Sven Karlsson (M) 

till ny ledamot efter Andersson (M). 
 

Bakgrund 

Göte Andersson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara 
ledamot i tekniska nämnden.  
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Kommunfullmäktige 

 

Valärenden (forts). 

 

 

Val av ersättare i tekniska nämnden (KS 2019/449) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Göte Andersson (M) 
till ny ersättare i tekniska nämnden efter Anna Mossberg (M). 
 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Anna Mossberg (M) från uppdraget 
att vara ersättare i tekniska nämnden. Fullmäktiges valberedning har nu 
återkommit med förslag på ny ersättare. 
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Kommunfullmäktige 

 

Valärenden (forts). 

 
Rättelse av valärende, kf § 95/19 -Val av ledamot tillika ordförande i 
VänerEl AB (KS 2019/449) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Yvonne Gogolin 
(M) till ledamot tillika ordförande i VänerEl AB efter Anna Mossberg (M). 

2. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Thomas Kling (M) 
till ersättare efter Yvonne Gogolin (M). 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har att besluta om rättelse av tidigare beslut, kf § 95/19, 
där Yvonne Gogolin (M) utsågs till ordförande i VänerEl AB efter Anna 
Mossberg (M), utan att samtidigt väljas in som ledamot. Gogolin (M) var 
tidigare ersättare.  

 
Kommunfullmäktige har även att besluta om rättelse av tidigare beslut,  
kf § 95/19, där Thomas Kling (M) valdes till ny ledamot i VänerEl AB, men 
Kling (M) skulle istället ha valts till ny ersättare efter Gogolin (M). 
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Kommunfullmäktige 
 

Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 9 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Johan Abrahamsson (M)        X    

Anette Karlsson (M) X    

Henrik Karlsson (M) X    

Erik Ekblom (M)             Johnny Odhner (M) X    

Sandra Magnusson (M)    Johan Magnusson (M) X    

Sten Bergheden (M)         Börje Andersson (M)    X    

Liselotte Andersson (M) X    

Göte Andersson (M) X    

Anders Bredelius (M)      X    

Ola Jonegård (M)             X    

Yvonne Gogolin (M)  X    

Richard Thorell (M) X    

Cathrine Kronberg (M)   Margareta Berggren (M) X    

Anita Ahl (M) X    

Urban Claesson (M)        Katarina Brydzinski (M) X    

John-Gunnar Nilsson (M) X    

Rolf Rutgersson (M) X    

Elin Abrahamsson (M) X    

Anders Karlsson (C) X    

Helena Hallerhed (C)       X    

Leif Andersson (C) X    

Johan Gotthardsson (L)     X 
 

  

Jan Hallström (L)              
 

 X 

Morgan Forsberg (KD) X 
 

  

Emma Sjögren (KD)     Sven-Inge Eriksson (KD) X 
 

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-27 

Sida 29 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 
 

Protokollsbilaga 1 – Omröstning § 9 (forts). 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Ida Ekeroth (S)        X   

Janne Jansson (S)       Marianne Johansson (S)  X   

Linnea Wall (S)       X   

Sebastian Clausson (S)  X   

Anita Olausson (S)  X   

Leif Udéhn (S)                X   

Nils Farken (S)  X   

Ola Bertilsson (S)  X   

Catarina Åkerblad (S)   X   

Sture Pettersson (S)  X   

Lillemor Ågren (S)       X   

Björn Nilsson (S)                         X   

Gun-Britt Alenljung (S)             X   

Per Rosengren (V)        Chris Nygren (V)      X   

Marie Engström Rosengren (V)   X   

Britta Wänström (V)         X   

Mats Karlsson (MP)  X   

Henrik Andersson (MAP)  X   

Henrik Claesson (MAP)  X  

 

Riitaa Holmblad (SD) X   

 

Per-Olof Henningsson (SD) X    

Carl-Gunnar Sand (SD)    X    

Joar Strid (SD)  X    

Jan Wahn (C) X    

Summa 29 19  1 

 


