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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Torsö, Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad kl. 18:00-20:50 
Sammanträdet ajournerades kl. 19:03-19:13 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande  
(på distans) 

Rolf Åkesson, vd VänerEnergi AB § 43 
Stefan Rånes, vd Mariehus AB § 44 
Christina Olsson, ekonomichef § 45 
Lars-Göran Kvist, ordf. kommunrevisionen § 47 

Utses att justera Richard Thorell och Sebastian Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 43-57 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande   
 Jan Wahn  

Justerande  
 Richard Thorell Sebastian Ekeroth Clausson 
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Beslutande 
 
 
 
 
 
Beslutande på 
distans 

Jan Wahn (C)  ordförande 
Erik Ekblom (M) 1:e vice ordförande 
Catarina Åkerblad (S) 2:e vice ordförande 
 
Johan Abrahamsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Johnny Odhner (M)  ledamot 
Sten Bergheden (M)  ledamot 
Margareta Berggren (M) tjänstgörande ersättare 
Göte Andersson (M)  ledamot 
Anders Bredelius (M)  ledamot ej § 54 pga jäv 
Ola Jonegård (M)  ledamot 
Yvonne Gogolin (M)  ledamot 
Richard Thorell (M)  ledamot 
Cathrine Kronberg (M)  ledamot 
Anita Ahl (M)  ledamot 
Urban Claesson (M)  ledamot 
John-Gunnar Nilsson (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 
Lars Alfredsson (KD) tjänstgörande ersättare 
Ida Ekeroth Clausson (S)  ledamot  ej § 54 pga jäv 
Janne Jansson (S)  ledamot 
Linnea Wall (S)  ledamot 
Sebastian Ekeroth Clausson (S)  ledamot 
Anita Olausson (S)  ledamot 
Leif Udéhn (S)  ledamot 
Nils Farken (S)  ledamot 
Ola Bertilsson (S)  ledamot 
Sture Pettersson (S)  ledamot  ej § 54 pga jäv 
Lillemor Ågren (S)  ledamot 
Björn Nilsson (S)  ledamot 
Marianne Johansson (S)  tjänstgörande ersättare 
Chris Nygren (V)  tjänstgörande ersättare 
Marie Engström Rosengren (V)  ledamot 
Britta Wänström (V)  ledamot 
Mats Karlsson (MP)  ledamot 
Henrik Andersson (-)  ledamot 
Henrik Claesson (MAP)  ledamot 
Riitta Holmblad (SD)  ledamot 
Beatrice Barck (SD) ledamot 
Per Johansson (SD) ledamot 
Joar Strid (SD)  ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

Anslagsdatum 2021-05-04 Anslaget tas ner 2021-05-26 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunfullmäktiges sammanträde på distans (KS 2020/132) 

 

Under rådande omständigheter och för att följa Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av  
covid-19 har kommunfullmäktiges ordförande Jan Wahn (C) beslutat att 
genomföra fullmäktiges sammanträde med deltagande på distans. 
Kommunfullmäktiges presidium och sekreterare finns fysiskt på plats i 
sammanträdesrum i stadshuset, övriga deltar på distans.  

Vid behov kan ytterligare sammanträden behöva genomföras på distans. 
Ordförande kommer om så är fallet, att ta beslut inför varje enskilt 
sammanträde. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 43 Dnr 2021/00186  

Information om VänerEnergi AB:s verksamhet år 2020 
  

VänerEnergi AB informerar - i enlighet med förskrifter för bolaget - genom 
verkställande direktören Rolf Åkesson, om bolagets verksamhet 2020. 
Informationen innefattar även dotterbolagens verksamheter. 

 

Informationen antecknas till protokollet.  

 

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Sida 6 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 44 Dnr 2021/00187  

Information om Mariehus AB:s verksamhet år 2020 
  

Mariehus Fastigheter AB informerar - i enlighet med förskrifter för bolaget - 
genom verkställande direktören Stefan Rånes, om bolagets verksamhet 2020. 
Informationen innefattar även dotterbolagens verksamheter. 

 

Informationen antecknas till protokollet.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 45 Dnr 2020/00196  

Årsredovisning för Mariestads kommun 2020 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2020 i Mariestads 
kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 21,7 mkr till resultatutjämningsreserven 
och totalt har kommunen reserverat 46,1 mkr till resultatutjämningsreserven.  

Bakgrund 

Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska ett 
årsbokslut upprättas vid tertial 3 (T3). Årsredovisningen omfattar en 
uppföljning av hur målen kommer att uppnås för mandatperioden samt den 
ekonomiska ställningen per den 31 december 2020.  

Mariestads kommun redovisar ett positivt resultat för år 2020 på 43 miljoner 
kronor (mkr) vilket är 14 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet 
motsvarar 3 procent av skatt och statsbidrag och därmed uppnås det finansiella 
resultatmålet. 

Kommunallagen gör det möjligt att i vissa fall reservera delar av ett positivt 
resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR) under eget kapital. Denna reserv 
kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under 
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. 

Som anges krävs ett resultat som överstiger en procent av skatter och generella 
statsbidrag. Nivån gäller för de kommuner som, liksom Mariestad, har en 
positiv soliditet inklusive hela pensionsskulden. Med ”årets resultat” menas det 
lägsta av årets resultat och årets resultat efter balanskravsjusteringen. 
Balanskravsresultatet för 2020 är positivt och inget negativt resultat finns att 
reglera. 

Efter 2020 års resultat kan 21,7 mkr avsättas och totalt har kommunen 
reserverat 46,1 mkr till resultatutjämningsreserven. 

För att minska de framtida finansiella kostnaderna har en förtidsinlösen 
genomförts av räntekostnader på 26 mkr. Om inte detta gjorts hade kommunen 
erhållit ett resultat på 69 mkr. 

Investeringar på 186 mkr har gjorts varav att 26 mkr är inom taxefinansierad 
verksamhet och 50 mkr inom exploateringsverksamhet. Dessa investeringar har 
finansierats genom egna medel med 59 procent och resterande 41 procent har 
lånefinansierats. 
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Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads 
kommun år 2020. Ekonomichef Christina Olsson informerar om 
årsredovisningen på sammanträdet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M), Ida Ekeroth Clausson (S), Marie Engström 
Rosengren (V) och Mats Karlsson (MP) 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 

Protokollsutdrag ks § 62/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Årsredovisning 2020 för Mariestads kommun 

Revisionsrapport Mariestads kommun 2020 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Kommunrevisionen 
Kundgruppen@kommuninvest.se (beslutet samt årsredovisningen bifogas)  

mailto:Kundgruppen@kommuninvest.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 46 Dnr 2021/00118  

Finansuppföljning vid årsbokslut 2020 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen i samband med årsbokslut 
2020.  

Bakgrund 

Kommunens finanspolicy ska ge vägledning för den finansiella verksamheten. 
Kommunens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, upplåning, 
leasing, placering och borgen. Ekonomiavdelningen har sammanställt en 
uppföljning i samband med årsbokslutet 2020 för Mariestads kommun.  

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn (kf § 115/20) har 
kommunstyrelsen ansvaret för den finansiella verksamhetens interna kontroll. 
Enligt finanspolicyn ska rapportering ske av fattade beslut i samband med 
delår- och årsbokslut. Rapporten ska också omfatta låne- och 
placeringsportföljens storlek och sammansättning samt likviditetssituation. 
Årligen, i samband med redovisningen av årsbokslutet, ska en uppföljning av de 
åtgärder som vidtagits inom ramen för finanspolicyn lämnas till 
kommunfullmäktige. 

Syftet med finansuppföljningen är att följa upp beslutad finanspolicy för att se 
att den efterlevs. Finansuppföljningen baseras på uppgifter per 2020-12-31. 
Finanspolicyn säger att kapitalbindningen och räntebindningen bör spridas jämt 
över tid med en genomsnittlig bindningstid mellan 1 och 5 år. 

Finansuppföljningen visar att finanspolicyn efterlevs avseende 
kapitalbindningen med en jämn fördelning över tidsperioden 1-5 år.  

För räntebindningen ligger nivån vid bokslutstillfället högt i intervallet 0-1 år 
men sedan jämt fördelat upp till 7 år. Under 2021 kommer hela fördelningen att 
ses över i samband med koncernbank.  

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 § 63/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-15 

Finansuppföljning vid årsbokslut 2020 för Mariestads kommun 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Kommunrevisionen 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Sida 11 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 47 Dnr 2021/00175  

Revisionsberättelse 2020 - Fråga om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda 
förtroendemän (inklusive samtliga gemensamma nämnder 
inom MTG) 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

Det antecknas att de som är ledamöter i kommunstyrelsen och övriga nämnder 
inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet, envar så vitt gäller henne eller honom. 

Bakgrund 

De av fullmäktige utsedda revisorerna har granskat den verksamhet som 
bedrivs i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedning och genom utsedda 
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivs i kommunens bolag. 

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som finns för 
verksamheten. De ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll 
och återredovisning till kommunfullmäktige.  

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt pröva om verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag 
och mål samt de föreskrifter som finns för verksamheten.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning.  

För granskningen av de gemensamma nämnderna inom MTG; tekniska 
nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, IT-nämnden samt lönenämnden har 
revisorerna samverkat med revisorerna i Töreboda och Gullspång.  

Revisorerna har gjort följande bedömning:  
• Kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden, 

överförmyndarnämnden och miljö- och byggnadsnämnden har delvis 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt, men ur ekonomisk 
synpunkt ett tillfredsställande sätt.  



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Sida 12 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Bedömningen görs att utbildningsnämnden bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt sätt, men inte på ett ekonomiskt tillfredsställande 
sätt.  

• Revisionen bedömer även att den interna kontrollen för styrelsen och 
nämnderna varit tillräcklig samt att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande. 

• Revisionen bedömer att årets resultat delvis är förenligt med 
kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet.  

• Verksamheternas utfall bedöms delvis vara förenligt med 
kommunfullmäktiges övergripande mål för verksamheten. De 
verksamhetsmässiga målen för 2020 är delvis uppfyllda.  

Fråga om ansvarsfrihet, kommunrevisionens förslag 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.  

Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning för år 2020 
fastställs. Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen.  

Behandling på sammanträdet 

Kommunrevisionens ordförande Lars-Göran Kvist (S) föredrar 
revisionsberättelsen på sammanträdet. 

 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp frågan om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, 
överförmyndarnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden 
samt lönenämnden och IT-nämnden och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunrevisionens förslag.      

Underlag för beslut 

Revisionsberättelse för Mariestads kommun 2020, upprättad av 
kommunrevisionen i april 2021 

Revisionsrapport över årsredovisningen 2020, upprättad av PwC i april 2021 

Granskningsrapport för Mariehus AB 2020 

Granskningsrapport för Mariehus Uttern AB 2020 

Granskningsrapport för Mariehus Ärlan AB 2020 

Granskningsrapport för VänerEnergi AB 2020 

Granskningsrapport för VänerEl AB 2020 
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Granskningsrapport för Katrinefors Kraftvärme AB 2020 

 

Expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Samtliga nämnder (nämndsekr.) 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 48 Dnr 2021/00008  

Anmälningsärenden 
  

Beslut taget av kommunfullmäktiges presidium (KS 2021/73) 

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att inte ta upp medborgarförslag 
om att ändra i Översiktsplan 2030 och ta bort Västra Kinneskogen som 
lämpligt för vindkraft till behandling, då ett i huvudsak likalydande 
medborgarförslag har hanterats i kommunen under de senaste två åren. Detta 
beslut tas i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 punkt 4.  

 

Beslutet anmäls härmed till kommunfullmäktige.  
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Kf § 48 (forts.) 
 

Anmälan av kommunstyrelsens beslutade 
medborgarförslag 

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen beslutat om följande 
medborgarförslag: 

• Medborgarförslag om att skapa en gång- och cykelväg mellan 
Skogsbo och Tidavad (KS 2020/54) 

Förslaget avslogs. 
 

Beslutet anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
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Kf § 48 (forts.) 
 

Anmälan av socialnämnden beslutade medborgarförslag 

På uppdrag av kommunfullmäktige har socialnämnden beslutat om följande 
medborgarförslag: 

• Medborgarförslag om att kommunen ska ställa personal till 
förfogande för rehabbad (KS 2020/396) 

Förslaget avslogs. 
 

Beslutet anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
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Kf § 48 (forts.) 
 

Anmälan av tekniska nämndens beslutade 
medborgarförslag 

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

• Medborgarförslag om parkeringsreglering på Västra Grevilligatan 
(KS 2020/282) 

Förslaget avslogs. 
 

• Medborgarförslag om iordningsställande av rondellen vid 
Tegelvägen - Skutvägen (KS 2020/377) 

Förslaget avslogs. 
 

• Medborgarförslag om att bygga ett trägolv med tak utomhus 
(KS 2020/425) 

Förslaget avslogs med hänvisning till befintliga lokaler lämpliga för 
ändamålet. 
 

• Medborgarförslag om belysning Karlsholme - Strandgården 
(KS 2020/487) 

Förslaget ansågs besvarat med hänvisning till att önskemålen om 
belysning tillgodoses i och med förslag till belysningsplan för Mariestad. 

 

Besluten anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
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Kf § 48 (forts.) 

 

Socialnämndens redovisning av beslut som ej verkställts i tid, 
kvartal 3 och 4, 2020 (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 statistikrapport för kvartal 3 och 4, 2020 till 
kommunfullmäktige. 

 

Expedieras till: 
Socialchef Karin Utbo 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 49 Dnr 2021/00010  

Anmälan av nya medborgarförslag 
  

Medborgarförslag om att sätta upp en trafikspegel i 
korsningen Viktoriagatan och Östra Järnvägsgatan  
(KS 2021/190) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska sätta upp en 
trafikspegel i korsningen mellan Viktoriagatan och Östra Järnvägsgatan då 
förslagsställaren anger att det är skymd sikt och att trafikanter därför tvingas 
köra ut långt i korsningen för att se om det är fritt.    

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekreterare) 
Teknisk chef 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 50 Dnr 2021/00009  

Anmälan av nya motioner  
  

Motion om avfallshantering och källsortering i kommunala 
verksamheter (KS 2021/203) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) föreslår i en motion till fullmäktige att fungerande 
källsortering införs i alla kommunala verksamheter och att ansvarsfördelningen 
klargörs vad gäller frågor om avfallshantering och källsortering. Vidare förslår 
Karlsson (MP) att all personal utbildas i källsortering och vad som händer med 
avfallet efter insamlandet.  

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef 
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Kf § 50 (forts.) 

 

Motion om att ändra i kommunfullmäktiges arbetsordning 
(KS 2021/216) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunfullmäktiges 
presidium för beredning.  

Bakgrund 

Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (MP) föreslår i en motion till 
fullmäktige att kommunfullmäktiges arbetsordning ska ändras vad gäller hur 
besvarandet av interpellationer ska ske. Meningen ”Ett svar på en interpellation 
bör vara skriftligt ska ändras till ”Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt”.  

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktiges presidium 
Administrativ chef 
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Kf § 50 (forts.) 

 

Motion om att köpa in terapikatter till demensvården 
(KS 2021/219) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till socialnämnden för 
beredning.  

Bakgrund 

Riitaa Holmblad (SD) föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen ska 
köpa in en eller flera interaktiva katter, så kallade terapikatter till demensvården.  

 

Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Socialchef Karin Utbo 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 51 Dnr 2021/00011  

Frågor och interpellationer  
  

Interpellation om motionen om alkolås i kommunens nyanskaffade bilar  
(KS 2021/201) 

Med fullmäktiges medgivande ställer Nils Farken (S) en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande om hanteringen av motionen om alkolås i 
kommunens nyanskaffade bilar. 

 

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

Kf § 52 Dnr 2021/00071  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är 
under beredning april 2021 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen antecknas till protokollet.       

Bakgrund 

Enligt kommunallagen ska de motioner och medborgarförslag som inte har 
färdigbehandlats redovisas för kommunfullmäktige två gånger årligen, i april 
och i oktober. 

Administrativa enheten har upprättat en sammanställning över dessa motioner 
och medborgarförslag. 

Totalt är 17 motioner och 28 medborgarförslag under beredning i kommunens 
olika sektorer. 

Sedan förra redovisningen i kommunfullmäktige den 26 oktober 2020 har  
11 motioner och 13 medborgarförslag behandlats av fullmäktige och nämnder.     

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-13 

Sammanställning över motioner och medborgarförslag som är under beredning 
– april 2021       
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Kommunfullmäktige 

Kf § 53 Dnr 2021/00115  

Ordningsföreskrift om filmning/inspelning av politiska 
sammanträden  
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ordningsföreskrift om 
filmning/inspelning av politiska sammanträden. 

Reservation 

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

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att se 
över frågan om att spela in de politiska sammanträdena. Hänsyn ska tas till att 
kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men att nämndernas 
sammanträden oftast är stängda och därför kan komma att hanteras på olika 
sätt.  

Syftet med öppna politiska sammanträden är att ge allmänheten ökad insyn i det 
politiska arbetet. Det är möjligt för en politisk församling att besluta om regler 
som innebär att de som deltar på mötet inte får filma. Bestämmelserna måste då 
grunda sig på sakliga skäl, gälla lika för alla och beslutas av 
nämnden/fullmäktige (JO:s beslut 2014-03-28, dnr 6356-2012, 6488-2012). 

Justitieombudsmannen (JO) har tidigare uttalat sig i frågan och har bland annat 
riktat kritik mot ordföranden i utbildningsstyrelsen i Värmdö kommun för att 
han ensam beslutat om ett förbud för åhörare att göra inspelningar med ljud 
och bild under ett sammanträde som var öppet för allmänheten.  

Fråga om inspelning av öppna politiska möten är en ordningsfråga och JO 
konstaterar att en kommunal nämnd kan besluta om ordningsregler som 
innebär att åhörare vid ett öppet sammanträde inte får spela in med ljud och 
bild. Regeln får dock inte vara godtycklig, diskriminerande eller på annat sätt 
föranledd av ovidkommande skäl.  

JO skriver samtidigt att den självklara utgångspunkten är att det ska vara tillåtet 
att göra ljud- och bildupptagningar vid öppna sammanträden. En inspelning av 
ett möte får dock inte störa mötets genomförande. 
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Av integritetsskäl bör en inspelning av ett öppet politiskt möte ske på så sätt att 
kameran är riktad mot de förtroendevalda och tjänstepersonerna i rummet, inte 
mot eventuella åhörare. Att filma politiker eller andra som deltar på mötet i 
egenskap av sitt uppdrag eller arbete anses av Datainspektionen inte som 
integritetskänsligt. 

En filmning av politiker i mötessammanhang kräver inte samtycke (enligt 
GDPR). Att publicera filmen faller sannolikt under publicistiskt intresse, 
oavsett om det finns utgivningsbevis eller inte, och detta är då fritt från krav på 
samtycke enligt GDPR.  

Möten som är stängda och som hanterar sekretessbelagd information får inte 
spelas in.  

Med utgångspunkt i ovanstående har administrativa enheten upprättat ett 
förslag till ordningsföreskrift som gäller inspelning av öppna nämnds- och 
fullmäktigemöten.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Mats Karlsson (MP) yrkar att kommunstyrelsens förslag till ordningsföreskrift 
ska avslås.  

Mats Karlsson (MP) yrkar att ordningsföreskriften ska anpassas till 
kommunallagens ordval och därför istället ska lyda enligt följande:  

”Ordningsföreskrift för filminspelning av offentliga nämnds- och 

fullmäktigemöten. 

• Utgångspunkten är att det är tillåtet att spela in ett offentligt politiskt sammanträde 
om inspelningen kan ske utan att störa mötets genomförande. Om inspelningen stör 
mötet, ska frågan lyftas som en ordningsfråga och nämnden/fullmäktige kan besluta 
om att inte tillåta inspelningen. 

• Vid inspelning ska kameran vara riktad mot politiker och tjänstepersoner, inte mot 
eventuella åhörare. Detta av integritetsskäl och att det skulle kunna finnas personer 
med skyddad identitet bland dessa. (Att filma politiker eller andra som deltar på 
mötet i egenskap av sitt uppdrag eller arbete anses av Datainspektionen inte som 
integritetskänsligt).  

• Om det vid ett offentligt möte finns ärenden på dagordningen som hanterar 
sekretessbelagd information, får inspelning inte ske under dessa ärenden. 

• Inspelning av möten inom stängda dörrar är inte tillåtet.” 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Sida 27 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

Marie Engström Rosengren (V) ställer sig bakom Mats Karlssons (MP) 
formulering om att det ska stå ”offentliga möten” istället för öppna nämnds- 
och fullmäktigemöten.  

Marie Engström Rosengren (V) yrkar om att det ska förtydligas vilken typ 
av inspelning som avses, exempelvis om det avser enbart ljudinspelningar 
eller ljud- och bildinspelningar.  
 
Engström Rosengren (V) yrkar vidare att texten i kommunstyrelsens förslag 
till ordningsföreskrift som lyder ”För det fall det är någon av nämnds- eller 
fullmäktigeledamöterna som har för avsikt att spela in ett öppet möte, ska 
ledamoten informera nämnden/fullmäktige om detta innan mötet inleds” 
ska kvarstå.  

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Ordförande Jan Wahn (C) hanterar förslagen enligt den av kommunfullmäktige 
godkända propositionsordningen: 
 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer först Mats Karlssons (MP) yrkande om avslag 
till kommunstyrelsens förslag till ordningsföreskrift samt yrkande om att ersätta 
den samma med eget förslag till ordningsföreskrift mot kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
 

För det fallet att kommunstyrelsens förslag avslås, tas ställning till Engström 
Rosengrens (V) yrkande.  
 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 68/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09 

Förslag till ordningsföreskrift 

Protokollsutdrag ksau § 56/21 

 

Expedieras till: 
Tf. kommundirektör 
Samtliga nämndsekreterare (för vidare information till nämnderna) 
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Samtliga sektorchefer (i egenskap av föredragande i nämnd) 
Kommunfullmäktiges presidium 
Kommunsekreterare 
Administrativ chef 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 54 Dnr 2021/00119  

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg (RÖS) 2020 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsbokslutet för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 2020 och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg för verksamhetsåret 2020.    

Jäv 

Ida Ekeroth Clausson (S), Sture Pettersson (S) och Anders Bredelius (M) 
anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut av ärendet. 

Bakgrund 

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat 
årsredovisning för år 2020. Direktionen har ansvaret för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvarar även för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll. 

Direktionen behandlade årsbokslutet vid sitt sammanträde den 26 februari 2021 
och beslutade då att godkänna bokslutet.  

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter 
som gäller för verksamheten.  

Revisorerna inom kommunalförbundet har granskat redovisning och 
förvaltning för 2020 i enlighet med kommunallagen och god revisionssed.  

Revisorerna bedömer att:  

⋅ kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

⋅ räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

⋅ resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de 
finansiella mål som direktionen uppställt.  
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⋅ Revisorerna menar dock att de inte kan bedöma om utfallet för 
verksamhetsmålen är förenliga med fastställda mål. De noterar att ett antal 
mål behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre bedömning av 
måluppfyllelsen ska kunna göras.  

⋅ Revisorerna bedömer att den interna kontrollen inte är tillräcklig då 
förbundsdirektionen inte har beslutat om intern kontrollplan med 
tillhörande riskanalys och uppföljning för år 2020.  

 

Revisorerna tillstyrker att:  

⋅ Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas 
ansvarsfrihet.  

⋅ Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning 
för 2020 godkänns.  

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 § 71/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-16 

Årsredovisning 2020 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Revisionsberättelse 2020 upprättad av revisorerna 2021-03-09  

Granskningsrapport för 2020 upprättad av PwC i mars 2021. 

Uttalande från förbundsdirektör Mikael Wallin 2021-03-09 

Protokollsutdrag från sammanträde med direktionen  för Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg 2021-02-26, § 1 Årsbokslut 2020 

 

Expedieras till: 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 55 Dnr 2020/00362  

Motion om ungdomens hus 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.    

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande om att bifalla motionen.  

Bakgrund 

Ida Ekeroth Clausson (S) och Linnea Wall (S) föreslår i en i motion till 
kommunfullmäktige den 29 september 2020 att kommunstyrelsen tillsammans 
med Mariehus och berörda nämnder gör förberedelser för ett Ungdomens hus i 
Knallen samt utreder om lokalen kan användas som mötesplats för daglediga 
äldre.   

Kommunfullmäktige har den 29 september 2020, § 83, beslutat att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet remitterades till sektor 
ledning som tillsammans med Mariehus har utrett frågan om Ungdomens hus i 
Knallen. 

Det är i dagsläget lokaler på våning två som är tillgängliga i Knallen-huset. 
Övriga lokaler i huset är uthyrda. Funktionsdugliga lokaler för ett Ungdomens 
hus om 400 kvm på plan två kräver mycket omfattande ombyggnationer, bland 
annat separat ingång till plan två, brandskydd, ventilation, el, 
undertak/golvbeläggning och WC-grupper. En total investeringskostnad på 
cirka 5,5 miljoner kronor enligt Mariehus beräkningar.   

Driftkostnaden för en 400 kvm stor lokalyta anpassad till 
ungdomshusverksamhet uppgår till (Mariehus uppskattning) 500 000 kronor 
per år med ett tioårigt hyresavtal. Förutom detta tillkommer 700 000 kronor per 
år under avtalstiden för hyresanpassningen.  

Att dela av plan två för att bygga om för Ungdomens hus kan medföra att det 
blir svårare för Mariehus att hyra ut resterande yta till andra intressenter. En 
grundhyra på hela plan två uppgår till 1 750 000 kronor plus hyresanpassning.  

Utöver kostnaden för investering och drift tillkommer personalkostnader och 
verksamhetskostnader på cirka 3 000 000 kronor per år.  
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Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.    

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) och Linnea Wall (S) med instämmande av Leif Udéhn (S) 
yrkar bifall till motionen. 

 

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 till 
beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 73/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-15 

Protokollsutdrag kf § 83/20 

Motionen 

 

Expedieras till: 
Sektorchef ledning Åsa Alvner 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 56 Dnr 2020/00257  

Motion om att begränsa antalet olika personal vid besök i 
hemtjänsten 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om att begränsa antalet olika 
personal vid besök i hemtjänsten och därmed minska antalet personal som 
besöker den enskilde brukaren.  

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att antalet olika 
personal som träffar den enskilde vid besök i hemtjänsten ska begränsas. Ett 
första delmål föreslås till 15 olika personal under en tvåveckors period. 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020, § 71, att överlämna ärendet till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden har behandlat motionen vid sitt 
sammanträde den 16 februari, § 19, och anför följande: 

Beskrivning av arbetssätt inom hemvården i Mariestads kommun  

Den politiska inriktningen inom äldreomsorgen är att personer, även med stora 
vård- och omsorgsbehov, ska kunna bo hemma i sin nuvarande bostad om 
sådana önskemål finns. 

Idag har kommunen brukare med omfattande hemtjänstinsatser, exempelvis 
hjälp varannan timme och dubbelbemanning. Det är även många som väljer att 
avsluta sitt liv i den egna bostaden och även dessa personer behöver mycket 
hjälp under hela dygnet. Om det inte finns anhöriga som kan vara hos sin 
närstående den sista tiden sätter kommunen in personal som ”vakar,” så kallad 
personlig närvaro, och detta kan vara under kortare eller längre period. Att 
ingen ska behöva dö ensam är ett viktigt inriktningsmål.  

Det finns fem hemvårdsområden; Centrum, Norra, Södra, Björkgården och 
Landsbygden. Varje område består av fyra arbetsgrupper om cirka 15 personal i 
varje grupp. Nattpatrullen består av 19 medarbetare. Verksamheten har en tight 
bemanning vilket innebär att om någon medarbetare är frånvarande behöver 
verksamheten oftast ta in en vikarie.  

Enligt tidigare direktiv sker planeringen inom hemvården i första hand utifrån 
effektivitet och i andra hand kontinuitet. I särskilda situationer och vid särskilda 
behov är det dock kontinuitet som kommer först.  

Hemvården använder ett verksamhetssystem som heter ”Lifecare planering”. 
De biståndsbedömda insatserna verkställs och beställningen går över till 
systemet där samordnarna i området fördelar insatserna till rätt arbetsgrupp. 
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När den digitala planeringen är klar kan omsorgspersonalen hämta upp 
beställningen i mobilen.  

Utifrån tilldelade medel är det idag inte möjligt att lägga planeringen utifrån en 
prioritering utifrån kontaktpersonal. Verksamhetens vägledning har hittills varit 
utifrån tidigare nämndmål att ha en effektiv planering, där målsättningen är för 
personal i tätorten 70 procent brukartid och på landsbygden 60 procent 
brukartid. Dessa mål har varit svåra att uppnå och särskild granskning har 
genomförts under åren 2016-2017 av hur verksamheten effektivt planerar och 
då har jämförelse gjorts mellan ”beställd tid” och ”utförd tid”. Planeringen har 
utgått från att det inte ska uppstå några längre luckor på schemat för 
omsorgspersonalen. Att resultatet i undersökningen ”Öppna Jämförelser 2019” 
visade på en försämring och att ett större antal personal finns runt den enskilde 
individen beror inte på förändrat arbetssätt. Tidigare inrapporteringar har visat 
sig varit felaktiga.  

Motionens intentioner  
I motionen framgår att det finns önskemål om att minska antal olika personal 
runt den enskilde när hjälpen utförs. Samtidigt påverkas antalet personal per 
brukare i arbetet med bemanningsekonomin som pågår i hela verksamheten. Ju 
fler som jobbar heltid, desto högre kontinuitet. Verksamheten kan också 
konstatera att brukarnöjdheten har ökat mellan åren 2019 och 2020 är nu 
mycket hög inom hemtjänsten, resultaten visade på 94 procent nöjdhet i senaste 
mätningen.  

Att låta kontinuitetsprincipen gå först kräver mer ekonomiska resurser vilket 
medför att det blir svårare att fylla medarbetarens schema om målet på 70 
procent i tätbebyggt område respektive 60 procent på landsbygd ska uppnås. 
Ett projekt som påbörjades i december 2020 inom hemtjänsten handlar om 
personalkontinuitet och har ambitionen att uppnå en högre personalkontinuitet 
inom givna ekonomiska ramar.  

Socialchefen beskriver vid en kontakt den 4 mars 2021 att utifrån motionens 
förslag inarbetas ett måltal i projektet till 15 olika personal under en tvåveckors 
period.  

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 § 74/21 
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Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-04 

Protokollsutdrag sn § 19/21 

Protokollsutdrag kf § 71/21 

Motionen 

 

Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Socialchef Karin Utbo 
Äldreomsorgschef Malin Wihlborg 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 57 Dnr 2021/00013  

Valärenden  
  

Val av personliga ersättare samt ordförande till den  
MTG-gemensamma avtalsnämnden (KS 2021/122) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige personliga ersättare 
enligt följande: 

- För Johan Abrahamsson (M) utses Sven-Inge Eriksson (KD). 

- För Ida Ekeroth Clausson (S) utses Janne Jansson (S). 

Det noteras att valberedningen har att återkomma med förslag till personlig 
ersättare för Anders Karlsson (C). 
 

2. På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Johan Abrahamsson (M) 
till ordförande till den MTG-gemensamma avtalsnämnden för återstoden av 
mandatperioden. 

Det noteras att vice ordförande nomineras från Töreboda kommun. 
Ärendet kommer således att återkomma till kommande fullmäktige. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har i beslut den 14 december 2020, § 129, antagit 
samverkansavtal och reglemente för bildande av gemensam avtalsnämnd för 
Mariestad, Töreboda, Gullspång (MTG), att gälla från 1 januari 2021. I 
reglemente för avtalsnämnd Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG) under 
§ 5 sammansättning anges att: ”Avtalsnämnden består av kommunstyrelsens 
presidium i de samverkande kommunerna samt tre personliga ersättare från 
respektive samverkanskommun.  

Av kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande och en 
vice ordförande bland ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet 
till ledamot avser. Uppdragen som ordförande och vice ordförande ska rotera 
mellan medlemskommunerna enligt följande:  

⋅ För återstoden av mandatperioden 2019-2022 nomineras nämndens 
ordförande av Mariestads kommun och vice ordförande av Töreboda 
kommun.  

⋅ Mandatperioden 2023-2026 ska nämndens ordförande nomineras av 
Töreboda kommun och vice ordförande av Gullspångs kommun.  
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⋅ Mandatperioden 2027-2030 ska nämndens ordförande nomineras av 
Gullspångs kommun och vice ordförande av Mariestads kommun.  
 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Sida 38 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf § 57 (forts). 

 

Entledigande från uppdraget att vara ersättare i 
kommunfullmäktige (M) (KS 2021/179) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Bo Larsson (M) från uppdraget att vara 
ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Begäran ska göras hos Länsstyrelsen om röstsammanräkning. 

Bakgrund 

Bo Larsson (M) har begärt att bli entledigat från uppdraget att vara ersättare i 
kommunfullmäktige. 
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Kf § 57 (forts). 

 

Entledigande och val av ersättare i utbildningsnämnden (KD) 
(KS 2021/208) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Charlotta Forsberg (KD) från uppdraget att 
vara ersättare i utbildningsnämnden. 

2. På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Fatima Hamdi (KD) 
till ersättare i utbildningsnämnden efter Forsberg (KD). 

Bakgrund 

Charlotta Forsberg (KD) har begärt att bli entledigat från uppdraget att vara 
ersättare i utbildningsnämnden. 
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Kf § 57 (forts). 

 

Entledigande av ledamot samt val av ledamot och ersättare 
i styrelsen för VänerEnergi AB (M) 
(KS 2021/209) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Tomas Kling (M) från uppdraget att vara 
ledamot i styrelsen för VänerEnergi AB. 

2. På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige ersättaren  
Olle Bergström (M) till ledamot efter Kling (M). 

3. På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Tomas Kling (M) 
till ersättare efter Bergström (M). 

Bakgrund 

Tomas Kling (M) har begärt att bli entledigat från uppdraget att vara ledamot i 
styrelsen för VänerEnergi AB.  
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Kf § 57 (forts). 

 

Entledigande av ledamot i tekniska nämnden (C)  
(KS 2021/221) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Torbjörn Forsell (C) från uppdraget att vara 
ledamot i tekniska nämnden. 

2. Noteras att valberedningen har att återkomma med förslag om ny ledamot 
efter Forsell (C) 

Bakgrund 

Torbjörn Forsell (C) har begärt att bli entledigat från uppdraget att vara 
ledamot i tekniska nämnden. 
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Kf § 57 (forts). 

 

Entledigande av ersättare i kommunstyrelsen (C)  
(KS 2021/221) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Torbjörn Forsell (C) från uppdraget att vara 
ersättare i kommunstyrelsen. 

2. Noteras att valberedningen har att återkomma med förslag om ny ersättare 
efter Forsell (C). 

Bakgrund 

Torbjörn Forsell (C) har begärt att bli entledigat från uppdraget att vara 
ersättare i kommunstyrelsen. 
 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
VänerEnergi AB 
Berörd nämndsekr. 
Den valda ledamoten 
Töreboda kommun och Gullspångs kommun (gällande MTG-gemensam nämnd) 
Länsstyrelsen 
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