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Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2, kl 18:00-19:05 

Beslutande Se nästa sida 

  

Utses att justera Henrik Karlsson och Lillemor Ågren 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 11-21 

 Eleonor Hultmark  

Ordförande   

 Jan Wahn  

Justerande  

 Henrik Karlsson Lillemor Ågren 
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Beslutande Jan Wahn (C) ordförande 
Sandra Magnusson (M)  1:e vice ordförande 
Catarina Åkerblad (S)  2:e vice ordförande 
Johan Abrahamsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Erik Ekblom (M) ledamot 
Katarina Brydzinski (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 

Börje Andersson (M)  tjänstgörande ersättare 
Anita Ahl (M) ledamot 
John-Gunnar Nilsson (M) ledamot 
Rolf Rutgersson (M) ledamot 
Elin Abrahamsson (M) ledamot 
Anders Karlsson (C) ledamot 
Helena Hallerhed (C) ledamot 
Leif Andersson (C) ledamot 
Johan Gotthardsson (L) ledamot 
Jan Hallström (L) ledamot 
Morgan Forsberg (KD) ledamot 
Ida Ekeroth (S) ledamot 
Janne Jansson (S) ledamot 
Linnea Wall (S) ledamot 
Sebastian Clausson (S) ledamot 
Anita Olausson (S) ledamot 
Leif Udéhn (S) ledamot 
Nils Farken (S) ledamot 
Ola Bertilsson (S) ledamot 
Marina Smedberg (S) tjänstgörande ersättare 
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 Johansson (SD) tjänstgörande ersättare 
Carl-Gunnar Sand (SD) ledamot 
Joar Strid (SD) ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Anslagsdatum 2020-03-04 Anslaget tas ner 2020-03-26 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 11 Dnr 2020/00007  

Anmälningsärenden 

  

Socialnämndens redovisning av beslut som ej verkställts i tid, 2019.  
(KS 2020/63) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet. 

Bakgrund  

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) är kommunens nämnd inom vård- och 
omsorgsområdet skyldig att rapportera till inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS som inte har 
verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats 
har avbrutits eller inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Varje kvartal ska nämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapport ska även 
lämnas över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Socialnämnden har överlämnat en samlad statistikrapport för 2019 till 
kommunfullmäktige. 

 

Expedieras till: 
Socialchef Karin Utbo 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
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Kf § 11 (forts.) 

  

Anmälan av nyvalda i kommunfullmäktige 

 

Länsstyrelsen har i beslut den 11 december 2019 utsett följande ledamot i 
kommunfullmäktige: 

 Liselott Andersson (M) 

 

Länsstyrelsen har i beslut den 11 december 2019 utsett följande ersättare i 
kommunfullmäktige: 

 Jennie Fröjd (M) 

 Stefan Eriksson (M) 

 Jonna Evertsson Kindberg (V) 

 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
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Kf § 11 (forts.) 

  

Anmälan av kommunstyrelsens beslutade medborgarförslag 
 

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen beslutat om följande 
medborgarförslag: 
 

 Medborgarförslag om att hyra ut odlingslotter och i samarbete med 
DaCapo anordna kurser i självhushållning (KS 2019/410) 
Förslaget anses besvarat med hänvisning till att planering för stadsodling 
och odlingslotter pågår i anslutning till Bäckenstugorna på Ekudden 
 

 Medborgarförslag om att skapa en stadsodling vid den blivande 
förskolan vid Kronopark (KS 2019/454) 
Förslaget anses besvarat med hänvisning till att planering för stadsodling 
pågår i anslutning till Bäckenstugorna på Ekudden 
 

 Medborgarförslag om att utsmycka Torsöbron med flaggor  
(KS 2019/332) 
Förslaget har lämnats utan åtgärd då det är Trafikverket som beslutar om 
eventuell utsmyckning av Torsöbron. 
 

 Medborgarförslag om att utsmycka Sandbäcksrondellen  
(KS 2019/336) 
Förslaget anses besvarat då gestaltningsfrågor kommer ligga vilande då en 
trafikutredning som omfattar bland annat den aktuella rondellen kommer 
att genomföras.  
 

 Medborgarförslag om att iordningsställa återvinningscentralen i 
Tidavad (KS 2019/408) 
Förslaget har bifallits i den del som avser hårdgörande av ytan på platsen. 

 
Besluten anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
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Kf § 11 (forts.) 

  

Anmälan av utbildningsnämndens beslutade medborgarförslag 
 

På uppdrag av kommunfullmäktige har utbildningsnämnden beslutat om 
följande medborgarförslag: 
 

 Medborgarförslag om att införa Klimatlådan för exempelvis skol- 
och hemtjänstpersonal i Mariestads kommun (KS 2019/356) 
Utbildningsnämnden har beslutat att kostavdelningen ska prova 
förslaget på ett begränsat antal enheter under 2020. 

 
Beslutet anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.    
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Kf § 11 (forts.) 

  

Anmälan av tekniska nämndens beslutade medborgarförslag 
 

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

 Medborgarförslag om att bredda parkeringsplatserna utanför 
Knallen-huset (KS 2019/404) 
Förslaget har avslagits.  
 

Beslutet anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 12 Dnr 2020/00047  

Anmälan av nya medborgarförslag 

  

Medborgarförslag om lyftanordning i hamnen (KS 2020/42) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun ser ett behov av att möjliggöra för den som 
är rörelsehindrad att kunna ta sig ombord på en fritidsbåt. Förslagsställaren har 
i sitt medborgarförslag föreslagit att mastkranen byggs om för att kunna lyfta 
rullstol och båtsmansstol, alternativt att en nykonstruerad personlyft placeras i 
den inre hamnen.   

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Tekniska nämnden (nämndsekr.)  
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Kf § 12 (forts.) 

  

Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Skogsbo och Tidavad 
(KS 2020/54) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska anlägga en gång- 
och cykelväg mellan Skogsbo och Tidavad. 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 13 Dnr 2020/00046  

Anmälan av nya motioner  

  

Motion om extra medel till kommunerna för år 2020 (KS 2020/80) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren för Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att det 
ytterligare ekonomiska tillskott till kommunerna som riksdagen ska besluta om 
under 2020 och som avser innevarande år, ska användas inom socialnämnden 
och utbildningsnämnden. 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kf § 13 (forts.) 

  

Motion om digital registrering av avvikelser (KS 2020/92) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Idag finns det möjlighet att inom socialnämndens verksamheter registrera 
tillbud digitalt, för avvikelser används pappersblanketter. Lillemor Ågren för 
Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att kommunen ska kunna 
registrera alla avvikelser inom kommunens olika verksamheter (inte bara inom 
socialnämndens verksamhetsområde) digitalt.         

 

Expedieras till: 
Sektorchef Åsa Alvner  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 14 Dnr 2020/00048  

Frågor och interpellationer 

  

Interpellation om att garantera en god kvalitet inom socialnämndens 
verksamheter samtidigt som målet om budget i balans ska uppnås  
(KS 2020/84) 

Med fullmäktiges medgivande ställer Marie Engström Rosengren (V) en 
interpellation till socialnämndens ordförande om hur en god kvalitet inom 
socialnämndens verksamheter ska kunna garanteras samtidigt som målet om 
budget i balans ska uppnås.  

 

Ordförande i socialnämnden, Richard Thorell (M) svarar på interpellationen.    

 

I interpellationsdebatten deltar även Johan Abrahamsson (M), Ida Ekeroth (S) 
och Sebastian Clausson (S).    
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Kommunfullmäktige 

Kf § 15 Dnr 2016/00420  

Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för 
Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget gällande lokala ordnings-
föreskrifter för Mariestads kommun.       

Bakgrund 

Syftet med ordningsföreskrifter är att tydliggöra vilka regler som gäller för 
allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Dessa bestämmelser regleras i  
3 kapitlet ordningslagen. Utöver dessa bestämmelser har kommunen möjlighet 
att komplettera med ytterligare regler om hur den allmänna ordningen ska 
upprätthållas i den egna kommunen. Detta görs i så kallade lokala 
ordningsföreskrifter.  
 
De lokala ordningsföreskrifterna för Mariestads kommun antogs av kommun-
fullmäktige 1996 och reviderades senast år 2002.  
 
Vid fullmäktiges sammanträde den 31 oktober 2016 beslutade 
kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en översyn 
av kommunens lokala ordningsföreskrifter. Uppdraget vidaredelegerades till 
sektor ledning i samråd med sektor samhällsbyggnad.  
 
Administrativa enheten har tillsammans med representanter från sektor 
samhällsbyggnad upprättat ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter. 
Föreskrifterna har främst justerats för att överensstämma med annan 
lagstiftning, andra styrande dokument och regler som tillkommit efter år 2002.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på sitt sammanträde den 
27 november 2019 och beslutade att återremittera förslaget för att ytterligare 
förtydliga paragraferna 3 (allmänna bad), 7 (containrar), 8 (flaggor och skyltar), 
9 (växtlighet från tomt), 11 (adressnummerskyltar), 12 (högtalarutsändning) 13 
(förtäring av alkohol), 16 (hundar) samt 20 (fyrverkerier). Med utgångspunkt i 
de synpunkter som lämnades på sammanträdet har ovanstående paragrafer 
justerats.  
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Följande paragrafer är reviderade: 

§ 3 Korrekt förteckning över allmänna bad. (Det vill säga badplatser där  
  det tas vattenprover). Mellåsen är inte längre ett allmänt bad med  
  anledning av den dåliga vattenkvaliteten. Efter år 2002 har det byggts  
  en badplats vid gästhamnen i Sjötorp som är allmänt bad. Listan har  
  också kompletterats med badplatsen i Askevik som även den är en  
  allmän badplats. 
 
§ 4 Komplettering om vad som gäller för lastning av varor i närhet till  
  gång- och cykelbanor. 
 
§ 8   Komplettering med utgångspunkt i regler om trafiksäkerhet som  
  förtydligar hur och var man får sätta upp markiser, flaggor, skyltar och  
  flyttbara skyltar så som trottoarpratare och beachflaggor. 
 
§ 9 Ny paragraf om växtlighet från tomt. 
 
§ 11 Paragrafen utgår då den inte längre är aktuell. Det finns inga regler 
  eller lagkrav kopplat till adressnummerskyltning. 
 
§ 12 Paragrafen har kompletteras med ett avsnitt om tillstånd för hög- 
  talarutsändning på Nya Torget i samband med valrörelse. 
  
§ 13 Texten har moderniserats och kompletterats med uppgift om regler 
  för alkoholförtäring på parkeringsplatser avsedda för personbilar  
  klass II (ställplatser). 
 
§ 17+18 Förtydligande om var hundar ska hållas kopplade samt att avföring  
  från hund ska plockas upp.  
 
§ 20 Ny paragraf om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.  

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 ks § 29/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-30 
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Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-23 

Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter 

Karta reviderad 2020-02-05 

Gällande ordningsföreskrifter för Mariestads kommun       

 

Expedieras till: 
Administrativ chef Malin Eriksson 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson  
Teknisk chef Michael Nordin 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Tf. miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 16 Dnr 2019/00415  

Riktlinjer för VA-lån inom MTG 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för VA-lån.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har de senare åren byggt ut kommunala VA-tjänster till 
nya områden i enlighet med kommunens VA-plan. När kommunen beslutat om 
verksamhetsområde, byggt ut de kommunala VA-tjänsterna och meddelat 
fastighetsägarna vart de kan ansluta sig till det kommunala systemet uppstår det 
en betalningsskyldighet. Fastighetsägaren blir skyldig att betala en 
anläggningsavgift till kommunen, en kostnad som i vissa fall kan vara 
betungande för den betalningsskyldige. Enligt § 36 Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster ska kommunen erbjuda delbetalning av anläggningsavgiften på 
upp till tio år under vissa förutsättningar för att underlätta för den 
betalningsskyldige.  
 
Verksamhet teknik har med anledning av ovanstående upprättat förslag till 
riktlinjer för VA-lån. 
 
Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 
2019, § 179, där nämnden föreslog kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda 
och Gullspång att anta riktlinjer VA-lån. Ärendet återremitterades av 
kommunstyrelserna i Töreboda och Gullspång för förtydligande av när 
villkoren känns betungande. Verksamhet teknik har gjort redaktionella 
ändringar samt tagit bort texten om att taxeringsvärdet skulle ha en inverkan på 
om avgiften var betungande eller inte.  

Ärendet har beretts i MTG:s kommunchefsgrupp.  

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 § 28/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-10 

Protokollsutdrag tn § 220/19 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-03 

Riktlinjer för VA-lån 

 

Expedieras till: 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
Enhetschef VA Amanda Haglind 
Teknisk chef Michael Nordin  
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 17 Dnr 2016/00228  

Beslut om antagande: Detaljplan för Kv. Niten & Spiken, 
Haggården, Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till detaljplan för Kv. Niten och 
Spiken, Haggården, Mariestads kommun, ska antas.  

Bakgrund 

Dåvarande Stadsplaneavdelningen fick den 5 maj 2016 i uppdrag av 
kommunstyrelsens arbetsutskott, § 235, att upprätta förslag till ny detaljplan för 
kv. Niten och Spiken. Planområdet är cirka 8 ha och är beläget mellan befintlig 
verksamhet och ån Tidan, i Haggårdens östra verksamhetsområde. Planområdet 
ägs av kommunen och arrenderas idag ut som jordbruksmark.    

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvidgning av industrimark i östlig 
riktning, mot Tidan. Expansionen av industrimarken möjliggör vändning för 
större transportfordon inom fastigheterna. Aktuell mark som föreslås tillfogas 
kvartersmarken får endast bebyggas med komplementbyggnader och regleras 
därför med korsmark i plankartan. Delar av utvidgningen omfattas av 
strandskydd (100 meter från Tidans strand). Det särskilda skäl som föreligger 
för upphävande av strandskydd är att marken behöver tas i anspråk för att 
utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området (7 kap. 18c § 4 MB). 

Detaljplaneförslaget var föremål för samråd hösten 2016 och granskning hösten 
2019. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett särskilt 
utlåtande och en samrådsredogörelse. Med anledning av inkomna synpunkter 
har mindre justeringar i planförslaget gjorts. Planförslagets huvudinriktning är 
dock oförändrad.  

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 § 25/50 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-09 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-02 

Plankarta (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Samrådsredogörelse 

Behovsbedömning MKB 

Översiktlig geoteknisk undersökning  

Särskilt utlåtande 

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Exploateringschef Erik Randén 
Assistent Anneli Åkesson 
Planarkitekt Erik Söderström 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 18 Dnr 2019/00491  

Motion om biologisk mångfald 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen om biologisk mångfald ska anses 
besvarad med hänvisning till att kommunstyrelsen beslutat att ta fram en 
handlingsplan för Agenda 2030. I handlingsplanen kommer åtgärder för att nå 
mål 15 om bland annat biologisk mångfald att tas fram.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
kommunen och dess bolag tar fram planer för att successivt öka den biologiska 
mångfalden samt att arbetet med att öka den biologiska mångfalden följs upp 
redovisas årligen. 

Kommunfullmäktige har den 9 december 2019, § 96, beslutat att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Kommunstyrelsen har den 11 november 2019 beslutat att ta fram en 
handlingsplan för att nå målen i Agenda 2030. Ett av målen i Agenda 2030, mål 
15, handlar specifikt om landbaserade ekosystem och biologisk mångfald.  

Sektor samhällsbyggnad föreslår därför att arbetet med att ta fram 
handlingsplaner för ökad biologisk mångfald och även främjande av 
ekosystemtjänster som förefaller vara intentionen i motionen beaktas i 
kommunens samlade arbete med handlingsplanen för Agenda 2030. Motionen 
kan därmed anses vara besvarad.  

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 ks § 32/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-07 
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Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-03 

Protokollsutdrag kf § 96/19 

Motion om biologisk mångfald från Mats Karlsson (MP)  

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Motionären Mats Karlsson (MP) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 19 Dnr 2019/00362  

Motion om att motarbeta spridning av invasiva arter 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 30 september 
2019, § 60, förslagit att:  

 Kommunen utreder om det finns invasiva arter i kommunen. 

 Det ska finnas tydlig och lättillgänglig information om invasiva arter på 
kommunens hemsida. 

 Det finns ett lättillgängligt sätt att anmäla om man hittar en invasiv art. 

 Kommunen bekämpar invasiva arter på kommunal mark. 

 Förekomsten av invasiva arters utbredning i kommunen regelbundet 
följs upp. 

Kommunfullmäktige har i beslut överlämnat ärendet till kommunstyrelsen, 
sektor samhällsbyggnad för beredning. 

Sverige har implementerat EU-förordningen genom Förordning om invasiva 
främmande arter 2018:1939. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har en 
central roll i arbetet mot invasiva främmande arter.  

Enligt Naturvårdsverket finns just nu 66 arter på EU-förteckningen över 
invasiva främmande arter, vilka inte får introduceras i landet, spridas i naturen 
eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera 
dessa arter. Tjugo av de EU-listade arterna finns eller har förekommit i Sverige.  

Av Naturvårdsverkets informationsbroschyr framgår att kommunerna har en 
viktig roll i arbetet med att förhindra och bekämpa invasiva främmande arter. 
Kommunen är ofta ansvarig för parker och andra allmänna ytor och kan i den 
rollen förhindra att invasiva främmande arter planteras där. Kommunen har 
också i rollen som fastighetsägare ett ansvar för att bekämpa invasiva 
främmande växter som finns på den kommunala marken. Har kommunen 
kännedom om att en invasiv främmande art på unionsförteckningen växer på 
den kommunala marken är kommunen alltså skyldig att bekämpa arten.  

Med hänvisning till att det finns ett lagkrav att bekämpa invasiva arter föreslår 
sektor samhällsbyggnad att kommunfullmäktige tillstyrker motionen. Vi vet 
genom fynd och rapporter att några invasiva arter har förekommit och troligtvis 
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fortfarande förekommer inom kommunen. Bekämpningsåtgärder mot jätteloka 
och jättebalsamin har utförts av Gata/Park och AME. Inventering av 
kommunens mark skulle kunna ske inom ramen för examensarbete, praktik, 
sommarjobb eller liknande. Fortsatta bekämpningsåtgärder får planeras utifrån 
inventeringsresultaten eller andra rapporter om förekomster av invasiva arter. 

Kommunen kan hänvisa till Länsstyrelsens hemsida för vidare information om 
invasiva arter. Där finns även ett system för hur rapportering av fynd kan ske. 
För ytterligare information och reglering kring invasiva arter i Sverige hänvisas 
till Förordning om invasiva främmande arter 2018:1939.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut     

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) och Britta Wänström (V) tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag till beslut om att bifalla motionen. 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 33/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-09 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad  

Samhällsbyggnadschefen, tjänsteskrivelse daterad 2019-12-30 

Naturvårdsverkets förteckning över EU-listade invasiva arter aug-2019 

Motionen 

 

Expedieras till: 
Mark- och exploateringschefen Erik Randén 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Gatuchef Hanna Lamberg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 20 Dnr 2019/00368  

Medborgarförslag om att Låstad och Odensåker får 
postadress Mariestad 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.       

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
kommunen ska verka för att orterna Låstad och Odensåker ska få postadress 
Mariestad. I dagsläget har Låstad postadress Timmersdala och Odensåker har 
postadress Väring. Förslagsställaren menar att detta kan bli problematiskt då 
information som rör Mariestads kommun inte alltid förmedlas till dessa 
kransorter.  

Förslaget anmäldes på kommunfullmäktige den 9 december 2019 och 
överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  

Det går att ansöka om förändring av postnummer. Detta görs av kommunen till 
PostNord och ansökan behandlas sedan av Postnummerrådet som fattar beslut 
i ärendet. Enligt PostNord är en förutsättning för en postnummerändring att 
det har gått mer än tio år sedan tidigare ändring. Ansökan ska göras senast 1 
mars och i de fall Postnummerrådet bifaller ansökan sker ändringen första 
måndagen i mars månad året därpå. 

Administrativa enheten har varit i kontakt med den person som är 
postnummeransvarig för Sverige på PostNord för att undersöka möjligheterna 
att ändra postnummer för Låstad och Odensåker.  

Postnummer 542 95 Timmersdala (Låstad) innehåller 69 adresser som tillhör 
Mariestads kommun och 280 adresser som tillhör Skövde kommun. I detta 
område gjordes en postnummerändring den 3 mars 2019 och i samband med 
den ändringen tittade PostNord på möjligheten att göra en kommunanpassning, 
det vill säga att dela upp ytan så att respektive postnummer bara innehöll 
adresser från samma kommun. Detta var dock inte möjligt, bland annat med 
anledning av kommungränsens dragning och hur PostNord på bästa sätt ska 
kunna utföra sin distribution.  

Postnummer 541 96 Väring (Odensåker) innehåller 111 adresser som hör till 
Mariestads kommun och 468 adresser som tillhör Skövde kommun. Här gjorde 
PostNord en postnummerändring 2010. PostNord meddelar att de 111 adresser 
som berörs skulle kunna få nytt postnummer med postadress Mariestad, 
nämligen 543 93 Mariestad. Ett alternativ är att PostNord öppnar ett nytt 
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postnummer, vilket är möjligt om det rör sig om mer än 75 adresser och gäller 
en kommunanpassning. Postnumret skulle då bli 541 99 Väring och är då ett 
postnummer som enkom omfattar adresser som hör till Mariestads kommun.  

Det är tveksamt om kommunen bör ansöka om postnummerändring som berör 
drygt 100 personer med utgångspunkt i en enskild persons önskan. 
Medborgarförslaget föreslås därför avslås.    

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 ks § 39/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-23 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-23 

Protokollsutdrag kf § 96/19 

Medborgarförslaget       

 

Expedieras till: 
Förslagsställaren 
Administrativ chef Malin Eriksson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 21 Dnr 2019/00029  

Valärenden  

  

Entledigande av ersättare kommunfullmäktige (KS 2020/75) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jonna Evertsson Kindberg (V) 
från uppdraget att vara ersättare i kommunfullmäktige.  

2. Begäran om röstsammanräkning hos Länsstyrelsen ska göras för att få ny 
ersättare efter Evertsson Kindberg (V) utsedd. 

 

Bakgrund 

Jonna Evertsson Kindberg (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige.  
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Kf § 21 (forts.) 

  

Val av ersättare i VänerEnergi AB (KS 2019/471) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Olov Bergström (M) 
till ny ersättare i VänerEnergi AB efter Göte Andersson (M). 

 

Bakgrund 

Göte Andersson (M) har tidigare entledigats från uppdraget att vara ersättare i 
VänerEnergi AB. Fullmäktiges valberedning har nu återkommit med förslag på 
ny ersättare efter Andersson (M). 
 

Expedieras till: 
Valda ledamöter och ersättare 
Länsstyrelsen 
VänerEnergi AB 
Lönekontoret 

 


