Kallelse/underrättelse

Kommunfullmäktiges sammanträde
Tid:
Plats:

Onsdagen den 29 december 2021 kl. 18:00 Notera veckodagen
Sammanträdesrum Torsö/digitalt via Teams

Om någon fullmäktigeledamot inte kan delta på sammanträdet, vänligen ring
0501-75 50 50 eller maila malin.eriksson@mariestad.se om detta så snart som
möjligt.
Sammanträdet direktsänds via Mariestads kommuns hemsida,
www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige.

Notera


Ordförande har fattat beslut om att sammanträdet ska genomföras på
distans.



Endast presidiet och sekreteraren deltar på plats i stadshuset.

Mariestad den 22 december
Jan Wahn
ordförande

Malin Eriksson
sekreterare

ÄRENDELISTA
Upprop
Val av protokolljusterare
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Förslag,
Johan Abrahamsson (M)
Janne Jansson (S)
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k
5. Politiskt
n
förslag till omorganisation Notera
inom
k Mariestads kommun
Ärendet hanteras vid kommunstyrelsens
sammanträde under eftermiddagen.
Beslutsunderlag kompletteras därefter.
6. Mariehus
n
AB:s försäljning av
vindkraftverk
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Notera
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k
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Notera
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Ärendet hanteras vid kommunstyrelsens
sammanträde under eftermiddagen.
Beslutsunderlag kompletteras därefter.

Ärendet hanteras vid kommunstyrelsens
sammanträde under eftermiddagen.
Beslutsunderlag kompletteras därefter.

Ärendet hanteras vid kommunstyrelsens
sammanträde under eftermiddagen.
Beslutsunderlag kompletteras därefter.
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Medborgarf<irslag
SIDA 1AV 1

MARIESTAD
Datum

2021-12-03
Frdn
Namn

Ake Lantz
Adress

Postnummel

Ort

Viistragrevilli gatan 4

54233

Mariestad

Mobil

felefon arbete

Telefon bostad

0739 725222
Fax

E-postadress

woglinde54@gmail.com
F6rslaget (Presentera hdr kort ditt medborgarfiirslag)

Jag vill att Kommunen ger mitt forslag om ett parkeringsforbud pA Vdstragrevilligatan en ny
chans.
Forbudet skall inte gdlla besokande till de 6tta fastigheter som finns pA Viistragrevilligatan.
Alla fastighetsdgare och hyresgdster pA Vdstragrevilligatan skall tilldelas ett antal
parkeringskort, som deras bes6kare skall ldgga vdlsynliga iframrutan pd bilen.
PA detta sdtt blir det inga problem for Kommunens P-vakter. En enkelt och beprovat sdtt,
som fungerar mycket bra ddr det anvdnds.

Mottverlng (H6r kan du ldmna en mer utftirlig beskrivning av dltt medborgarf6rslag. Motiveragerna varf6r du anset att folslaget ska genomf&
ras och hur det i

si fall ska

kunna ske.)

Det kan verkligen inte vara meningen att fastighetsdgare som har hyresgdster pi
granngatorna, som t.ex. Aspetorpsgatan, skall parkera pi Vdstragrevilligatan.
De som utnyttjar denna mojlighet stAr mdnga ginger olagligt parkerade och en del fordon
har olagliga avgassystem och ljudanldggningar som stor ndgot oerhort, vilket i grunden
rdknas som " forargelsevdckande beteende" och som bl.a. stor somnen for oss som bor pi
denna gata.
Jag anser att en parkeringsreglering, med forbud att parkera pA Viistragrevilligatan, skulle
losa problemen som uppstAtt pA denna gata.
Det skall ocks6 podngteras att Fastighetsiigaren Bjorn lsvi pA Aspetorpsgatan, tillika
anstdlld pA kommunen, inte f6r vara med i beslutsforfarandet pi nigot sdtt. Vilket skulle
leda tilljdv i detta fall.

Namntecknlng

NamntecRn*eillj

Datum

2021-12-03

Postadress

MARIESTAD

&H, --

I(O MMI.INLED NING S KO NTORE

Skickas eller ldmnas in till

542 86

Namnftirtydligande

Ake Lantz

BesolGadross
Kyrkogatan 2
MARIESTAD

Telefon
O5O1- 75 50

OO

Fax
O5O1- 75 50

09

T
Hemslda

E{ostadl€ss

www.mariestad.se info@mariestad.se

Andring/tilldgg av mitt medborgarfiirslag frin den

2021-

-

L2- 03 ang6ende parkeringsreglering pi

Vdstragrevilligatan.

Parkeringsf6rbud bdr gSlla mellan klockarr 23:00

-

09:00 p6 Vdstragrevilligatan.

fi

stopp p6 de bilar som, f6r det fdrsta inte hor hemma p6 denna gata, samt att
de bryter mot de understrukna reglerna i Trafikf6rordningen, som stir hdr underst.
Det b6r rdcka for att

Nu har detta med parkerings problem pig6tt under snart 2 irs tid pi Vistragrevilligatan och mina
forsok att fi rittelse. Men trots att jag enligt Transportstyrelse och Polis har haft rdtt i mina
p6st6enden,

si har ingenting hdnt!

Vi 5r faktiskt skattebetalare och vi bor i ett villaomrdde, min fru har under 24 Ar arbetat i kommunens
skolor och fick gi nigot tidigare i pension pA grund utav utbrdndhet, vilket inte dr ett ovanligt

fenomen i skolans vdrld i dag, som ni sikert vet.
lhop med utbrdndheten s5 blev hon ocksi ljudkSnslig.

pi fullaste

allvar att kommunens ansvariga bor bevilja mitt Medborgarf6rslag, vilket ocks6 dr
ett enkelt fdrslag att genomfora och med betydande positiv effekt, inte bara for oss, utan dven f6r
andra boende p6 denna gata givetvis. Nigonstans sd kdnner jag starkt, att kommunen har ett ansvar

Vi anser

f6r sina medborgare 6ven i denna och liknande fr6gor.
56 nu dr det dags att visa att ni vill hjiilpa
Jag hoppas och jag vill

till i en besvdrlig och ytterst jobbie situation.

tro att ni beviljar denna parkeringsreglering.

Lantz Emajl : wosl nde54@smail.com Mobil : 0739 72 52 22.
fUvh/Ake
,fl
i

,+J-l'^e
Trafikfiirordning (1998:1 2751
trafikforordningen finns generella bestdmmelser om hur man fir stanna och parkera. Fdrbud mot
att stanna eller parkera enligt dessa regler anqes inte genom vdgmirken utan du mdste kunna dem
iindd.
I

Parkeringsreglerna bygger

pi tv5 enkla huvudprinciper:

Du

fir

inte stanna eller parkera s6 att

. fara

uppstir . du hindrar eller st1ro andro.
(Polisen eller kommunala parkeringsvakter kontrollerar att parkeringsbestdmmelserna fdljs p3 bl.a.
gator, allmtinna vigar och kommunala allminna parkeringsplatser)

. sd ott det fdrsvdrar sniirdininq, renhdllninq eller annot orbete pd viio.
g

g Med

ett motordrivet fordon fdr onddio och stdrande kiirnina inte iiqa rum vid bostodsbebvqqelse.

Ftrraren av ett sedant fordon skall i 6vrigt anpassa fdrdviig, hastighet och fdrdsdtt
stors i on6dan.

si att andra inte
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F6rslaget (Presentera hdr kort ditt medborgarfiirslag)

Jag vill att Kommunen ger mitt forslag om ett parkeringsforbud pA Vdstragrevilligatan en ny
chans.
Forbudet skall inte gdlla besokande till de 6tta fastigheter som finns pA Viistragrevilligatan.
Alla fastighetsdgare och hyresgdster pA Vdstragrevilligatan skall tilldelas ett antal
parkeringskort, som deras bes6kare skall ldgga vdlsynliga iframrutan pd bilen.
PA detta sdtt blir det inga problem for Kommunens P-vakter. En enkelt och beprovat sdtt,
som fungerar mycket bra ddr det anvdnds.

Mottverlng (H6r kan du ldmna en mer utftirlig beskrivning av dltt medborgarf6rslag. Motiveragerna varf6r du anset att folslaget ska genomf&
ras och hur det i
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Det kan verkligen inte vara meningen att fastighetsdgare som har hyresgdster pi
granngatorna, som t.ex. Aspetorpsgatan, skall parkera pi Vdstragrevilligatan.
De som utnyttjar denna mojlighet stAr mdnga ginger olagligt parkerade och en del fordon
har olagliga avgassystem och ljudanldggningar som stor ndgot oerhort, vilket i grunden
rdknas som " forargelsevdckande beteende" och som bl.a. stor somnen for oss som bor pi
denna gata.
Jag anser att en parkeringsreglering, med forbud att parkera pA Viistragrevilligatan, skulle
losa problemen som uppstAtt pA denna gata.
Det skall ocks6 podngteras att Fastighetsiigaren Bjorn lsvi pA Aspetorpsgatan, tillika
anstdlld pA kommunen, inte f6r vara med i beslutsforfarandet pi nigot sdtt. Vilket skulle
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BESLUT
2021-12-16
Dnr: 201-54127-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
29 november 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Mariestad
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Elisabeth Ljungqvist
Avgången ersättare: Marina Smedberg
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/omwebbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Mariestad
Ledamot
Ida Ekeroth
Janne Jansson
Linnéa Wall
Sebastian Clausson
Anita Olausson
Leif Udéhn
Nils Farken
Ola Bertilsson
Marianne Johansson
Sture Pettersson
Lillemor Ågren
Björn Nilsson
Gun-Britt Alenljung

Ersättare
1. Leif Andersson
2. Mathias Törnblom
3. Ninni Larsson
4. Leif Johansson
5. Marie Molin
6. Håkan Fernström
7. Elisabeth Ljungqvist *

2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

.

David Forsberg
Kopia till
Mariestads kommun
Ny ersättare
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

1/2

BESLUT
2021-12-16
Dnr: 201-54126-2021

Ny ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den
29 november 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Mariestad
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot: Ulf Andersson
Avgången ledamot: Per Johansson
Någon ny ersättare kunde inte utses.
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/omwebbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Mariestad
Ledamot
Riitaa Holmblad
Beatrice Barck
Ulf Andersson *
Joar Strid

Ersättare

2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

.

David Forsberg
Kopia till
Mariestads kommun
Ny ledamot
Sverigedemokraterna

1/1

BESLUT
2021-12-16
Dnr: 201-54123-2021

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
29 november 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Mariestad
Parti: Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Ny ledamot: Göran Hellström
Ny ersättare: Lennart Bäckman
Avgången ledamot: Jan Hallström
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/omwebbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Mariestad
Ledamot
Johan Gotthardsson
Göran Hellström *

Ersättare
1. Brita Kvicklund
2. Lennart Bäckman *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

.

David Forsberg
Kopia till
Mariestads kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

1/1

BESLUT
2021-12-16
Dnr: 201-54128-2021

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
29 november 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Mariestad
Parti: Kristdemokraterna
Ny ledamot: Lars Alfredsson
Ny ersättare: Lotta Forsberg
Avgången ledamot: Morgan Forsberg
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/omwebbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Mariestad
Ledamot
Lars Alfredsson *
Sven-Inge Eriksson

Ersättare
1. Göran Sagen
2. Lotta Forsberg *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

.

David Forsberg
Kopia till
Mariestads kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Kristdemokraterna

Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2021-12-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 424

Dnr 2021/00498

Politiskt förslag till omorganisation inom Mariestads kommun
Förslag till beslut kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att organisationsformen sektor avskaffas och
förvaltningar återinförs. Nuvarande nämndorganisation kvarstår mandatperioden ut.
2. Social sektor delas upp i en socialförvaltning och en äldre- och omsorgsförvaltning
under nuvarande socialnämnd. Fördelning av arbetsområden mellan förvaltningarna
redovisas separat efter beredning.
3. Sektor ledning utgår som organisationsform.
4. Ett kommunalt moderbolag inrättas.
5. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2022
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att två nya avdelningar bildas under kommundirektören. En
stabsavdelning (f.d. sektor ledning) och en utvecklingsavdelning (enligt tidigare
uppdrag ifrån kommunstyrelsens arbetsutskott).
2. En tidsbegränsad tjänst som biträdande kommundirektör införs i syfte att säkerställa ny
organisationsförändring i kommunkoncernen.
3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige för sin del
fattar beslut enligt beslutspunkt 1-3 och beslutspunkt 4.
Deltar inte i beslutet

Ledamöterna för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet vad gäller beslutspunkt 4 i
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Bakgrund

Mariestads kommun behöver förändra sin organisationsstruktur för att kunna hantera
politikens krav på ordning och reda i främst följsamhet gentemot beslutad budget. Behov
av förändring har blivit påtagligt under hösten och framgick tydligt vad gäller social sektor.
Av den anledningen delas social sektor i två delar. Sektor samhällsbyggnad har tidigare
delats i två sektorer, men nu ökar behovet av en total översyn. Organisationsform är starkt
förknippat med budgetansvar därav erfordras ett politiskt initiativ omgående för hinna få
en tydlig struktur på plats inför budgetåret 2022.
Utifrån ett perspektiv där Mariestad kan få en eller flera större företagsetableringar på plats
erfordras en kommunkoncernsorganisation som är både rustad och stabil, men även
flexibel. Här kan nya former av organisation behövas såsom ett kommunalt moderbolag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträdesprotokoll

Sida 2

Sammanträdesdatum
2021-12-22

Den tidsbegränsade tjänsten som biträdande kommundirektör ska säkerställa att inom sex
månader har organisation anpassat sig till de eventuella omständigheter som en större
etablering kan komma att kräva. I det uppdraget ingår bland annat att stärka ägarstyrningen
via ett holdingbolag i bolagskoncernen men också implementera den nya
förvaltningsorganisationen.
Att sektorerna övergår till att organisera sig i förvaltningsformer är ett beprövat sätt att få
en enhetlig struktur i Mariestad. För att kunna möta kommande stora etableringar i
kommun krävs en väl fungerande organisation.
Underlag för beslut

Politiskt förslag
Expedieras till:
Samtliga nämnder (nämndsekr. för vidare distribuering i den egna verksamheten)
Samtliga sektorer
Verksamhetschefer
Ekonomichef
HR-chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2021-12-22

Politiskt förslag till omorganisation inom Mariestads kommun
Förslag till beslut kommunfullmäktige
1. Organisationsformen sektor avskaffas och förvaltningar återinförs. Nuvarande
nämndorganisation kvarstår mandatperioden ut.
2. Social sektor delas upp i en socialförvaltning och en äldre- och omsorgsförvaltning under
nuvarande socialnämnd. Fördelning av arbetsområden mellan förvaltningarna redovisas
separat efter beredning.
3. Sektor ledning utgår som organisationsform.
4. Ett kommunalt moderbolag inrättas.
5. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Två nya avdelningar bildas under kommundirektören. En stabsavdelning (f.d. sektor ledning)
och en utvecklingsavdelning (enligt tidigare uppdrag ifrån kommunstyrelsens arbetsutskott).
2. En tidsbegränsad tjänst som biträdande kommundirektör införs i syfte att säkerställa ny
organisationsförändring i kommunkoncernen.
3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige för sin del fattar
beslut enligt punkt 1-3 och 4.

Bakgrund
Mariestads kommun behöver förändra sin organisationsstruktur för att kunna hantera politikens krav
på ordning och reda i främst följsamhet gentemot beslutad budget. Behov av förändring har blivit
påtagligt under hösten och framgick tydligt vad gäller social sektor. Av den anledningen delas Social
sektor i två delar. Sektor samhällsbyggnad har tidigare delats i två sektorer men nu ökar behovet av
en total översyn. Organisationsform är starkt förknippat med budgetansvar så erfordras ett politiskt
initiativ omgående för hinna få en tydlig struktur på plats inför budgetåret 2022.
Utifrån ett perspektiv där Mariestad kan få en eller flera större företagsetableringar på plats
erfordras en kommunkoncern organisation som är både rustad och stabil men även flexibel. Här kan
nya former av organisation behövas såsom ett kommunalt moderbolag. Den tidsbegränsade tjänsten
som biträdande kommundirektör ska säkerställa att inom sex månader har organisation anpassat sig
till de eventuella omständigheter som en större etablering kan komma att kräva. I det uppdraget
ingår bland annat att stärka ägarstyrningen via ett holdingbolag i bolagskoncernen men också
implementera den nya förvaltningsorganisationen.
Att sektorerna övergår till att organisera sig i förvaltningsformer är ett beprövat sätt att få en
enhetlig struktur i Mariestad. För att kunna möta kommande stora etableringar i kommun krävs en
väl fungerande organisation.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 434

Dnr 2021/00491

Mariehus AB:s försäljning av vindkraftverk
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att Mariehus AB säljer vindkraftverk Fåleberg 1:3 till
VänerEnergi AB.
Bakgrund

Mariehus AB anskaffade år 2012 ett vindkraftverk av typen Gamesa G90 på 2 MW
vid Fåleberg i Mariestads kommun.
Bolagets styrelse har nu beslutat om en försäljning av vindkraftsverket till
VänerEnergi AB till ett belopp av 7 500 000 kronor.
Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-21
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-21
Styrelsebeslut från Mariehus AB, daterad 2021-12-02
Expedieras till:
Ekonomichef Christina Olsson
VänerEnergi AB
Mariehus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 1

Datum: 2021-12-21
Dnr: KS 2021/00491
Sida: 1 (1)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Mariehus AB:s försäljning av vindkraftverk
Fåleberg 1:3
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Mariehus AB säljer vindkraftverk Fåleberg 1:3
till VänerEnergi AB.

Bakgrund
Mariehus AB anskaffade år 2012 ett vindkraftverk av typen Gamesa G90 på
2 MW vid Fåleberg i Mariestads kommun.
Bolagets styrelse har nu beslutat om en försäljning av vindkraftsverket till
VänerEnergi AB till ett belopp av 7 500 000 kronor.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-21
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-21
Styrelsebeslut från Mariehus AB, daterad 2021-12-02

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Ekonomichef Christina Olsson
VänerEnergi AB
Mariehus AB

Datum: 2021-12-21
Dnr:
Sida: 1 (1)

Christina Olsson
Ekonomichef

Kommunfullmäktige

Försäljning av vindkraftsverk
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Mariehus AB säljer ett vindkraftverk till
VänerEnergi AB.

Bakgrund
Mariehus anskaffade 2012 ett vindkraftverk av typen Gamesa G90 på 2 MW
vid Fåleberg i Mariestads kommun. Bolagets styrelse har nu beslutat om en
försäljning av vindkraftsverket till VänerEnergi AB till ett belopp av 7.500.000:-

Underlag för beslut
Styrelsebeslut från Mariehus AB daterat 2021-12-02.

Christina Olsson
Ekonomichef

Expedieras till:
Christina Olsson, ekonomichef
VänerEnergi AB
Mariehus AB

Resultat
2021-12-08 16:00
19 Vindkraftverk Fåleberg1:3 som Organisation, Prognos 2 2021 som Planeringsversion

Utfall 2020

Utfall 2021*

Prognos 1 2021

Utfall (ack
202108)

Prognos 1 2021
(ack 202108)

Prognos 2 2021

Alla konton

-4 427 648

-3 448 542

-3 645 750

-2 724 513

-2 921 721

-3 229 250

Resultat

-4 427 648

-3 448 542

-3 645 750

-2 724 513

-2 921 721

-3 229 250

665 506

1 127 842

600 000

827 842

300 000

1 100 000

Övriga intäkter

665 506

1 127 842

600 000

827 842

300 000

1 100 000

3570 Vindkraft

665 506

1 077 842

500 000

827 842

250 000

1 000 000

50 000

100 000

50 000

100 000

-339 471

-411 273

-381 500

-267 237

-237 464

-315 000

Fastighetsskatt

-7 500

-15 000

-7 500

-15 000

4010 Fastighetsskatt

-7 500

-15 000

-7 500

-15 000

Röreslens intäkter

3575 Lager elcertifikat
Kostnader fastighetsförvaltning

Taxebundna kostnader

-339 471

-370 523

-300 000

-267 237

-196 714

-300 000

4615 Vindkraft

-339 471

-370 523

-300 000

-267 237

-196 714

-300 000

Riskkostnader

-33 250

-66 500

-33 250

4710 Fastighetsförsäkringar

-33 250

-66 500

-33 250

-3 479 954

-2 503 856

-2 300 000

-2 283 970

-2 080 114

-2 450 000

-3 479 954

-2 503 856

-2 300 000

-2 283 970

-2 080 114

-2 450 000

Övriga rörelsekostnader
Övriga främmande tjänster
6750 Konsultarvode spec utredningar

-48 876

-48 876

-50 000

6755 Köpt tjänst från Mariehus AB
6775 Fåleberg

-3 479 954

-2 454 980

-2 300 000

-2 235 094

-2 080 114

-2 400 000

-1 273 729

-1 586 255

-1 464 250

-976 148

-854 143

-1 464 250

-1 273 729

-1 586 255

-1 464 250

-976 148

-854 143

-1 464 250

-75 000

-100 000

-25 000

-50 000

-100 000

Finansiella kostnader

-75 000

-100 000

-25 000

-50 000

-100 000

8121 Räntekostnader fastighetslån

-75 000

-100 000

-25 000

-50 000

-100 000

Avskrivningar
7923 Avskrivning vindkraft
Finansiellt netto

1
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Sammanträdesdatum
2021-12-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 435

Dnr 2021/00500

VänerEnergi AB:s köp av vindkraftverk
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att VänerEnergi AB anskaffar två stycken
vindkraftverk under förutsättning att Öckerö kommuns vindkraftverk är till salu
vid tidpunkten för överlåtelsen. I annat fall gäller beslutet köp av ett verk,
Mariehus vindkraftverk. Beloppet per vindkraftverk är 7 500 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen sker på VänerEnergi AB:s konto
i koncernbanken inom befintlig utlåningsram.
Bakgrund

Mariehus AB anskaffade år 2012 ett vindkraftverk av typen Gamesa G90 på 2 MW
vid Fåleberg i Mariestads kommun. Totalt uppfördes tre verk på platsen och de andra
två ägs av Öckerö kommun och en privatperson. Mariehus AB har under en tid velat
avyttra sitt verk och det har varit till salu via mäklare.
VänerEnergi AB har fått frågan om intresse för att överta Mariehus verk och vidare
kanske också ytterligare ett verk tillhörande Öckerö kommun. Beslutet om köp av två
verk gäller under förutsättning att också Öckerös verk är till salu vid tidpunkten för
överlåtelsen. I annat fall gäller beslutet köp av ett verk, Mariehus verk. Beloppet per
vindkraftverk är 7 500 000 kronor.
För övertagandet från Öckerö sker extern likvidpåverkan utanför koncernbanken.
För båda vindkraftverken påverkas VänerEnergis enskilda bankkonto med
motsvarande köpeskillingen.
VänerEnergi har idag inte några vindkraftverk i sin ägo.
Med en viss förväntan om framtida stigande elpriser så bedöms en affär kunna vara
genomförbar.
Dessutom bedöms det som positivt för Mariestads kommunkoncern att förnyelsebar
elproduktion inom kommunen stannar i kommunal ägo.
Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-21
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-21
Styrelsebeslut och skrivningar från VänerEnergi AB, daterade 2021-11-30
och 2021-12-10

Expedieras till:
Ekonomichef Christina Olsson
VänerEnergi AB
Mariehus AB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2021-12-21
Dnr: KS 2021/00500
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

VänerEnergi AB:s köp av två vindkraftverk
Kommundirektörens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att VänerEnergi AB anskaffar två stycken
vindkraftverk under förutsättning att Öckerö kommuns vindkraftverk är till
salu vid tidpunkten för överlåtelsen. I annat fall gäller beslutet köp av ett
verk, Mariehus vindkraftverk. Beloppet per vindkraftverk är 7 500 000
kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen sker på VänerEnergi AB:s
konto i koncernbanken inom befintlig utlåningsram.

Bakgrund
Mariehus AB anskaffade år 2012 ett vindkraftverk av typen Gamesa G90 på
2 MW vid Fåleberg i Mariestads kommun. Totalt uppfördes tre verk på platsen
och de andra två ägs av Öckerö kommun och en privatperson. Mariehus AB
har under en tid velat avyttra sitt verk och det har varit till salu via mäklare.
VänerEnergi AB har fått frågan om intresse för att överta Mariehus verk och
vidare kanske också ytterligare ett verk tillhörande Öckerö kommun. Beslutet
om köp av två verk gäller under förutsättning att också Öckerös verk är till salu
vid tidpunkten för överlåtelsen. I annat fall gäller beslutet köp av ett verk,
Mariehus verk. Beloppet per vindkraftverk är 7 500 000 kronor.
För övertagandet från Öckerö sker extern likvidpåverkan utanför
koncernbanken. För båda vindkraftverken påverkas VänerEnergis enskilda
bankkonto med motsvarande köpeskillingen.
VänerEnergi har idag inte några vindkraftverk i sin ägo.
Med en viss förväntan om framtida stigande elpriser så bedöms en affär kunna
vara genomförbar.
Dessutom bedöms det som positivt för Mariestads kommunkoncern att
förnyelsebar elproduktion inom kommunen stannar i kommunal ägo.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-21

Sida

2(2)

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-21
Styrelsebeslut och skrivningar från VänerEnergi AB, daterade 2021-11-30 och
2021-12-10

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Christina Olsson, ekonomichef
VänerEnergi AB
Mariehus AB

Datum: 2021-12-21
Dnr:
Sida: 1 (2)

Christina Olsson
Ekonomichef

Kommunfullmäktige

Köp av vindkraftsverk
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att VänerEnergi AB anskaffar två stycken
vindkraftverk under förutsättning att Öckerö kommuns vindkraftsverk är till
salu vid tidpunkten för överlåtelsen. I annat fall gäller beslutet köp av ett verk,
Mariehus vindkraftverk. Beloppet per vindkraftverk är 7 500 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen sker på VänerEnergis konto i
koncernbanken inom befintlig utlåningsram.

Bakgrund
Mariehus anskaffade 2012 ett vindkraftverk av typen Gamesa G90 på 2 MW
vid Fåleberg i Mariestads kommun. Totalt uppfördes 3 verk på platsen och de
andra två ägs av Öckerö kommun och en privatperson. Mariehus har under en
tid velat avyttra sitt verk och det har varit till salu via mäklare.
VänerEnergi AB har fått frågan om att man vill gå in och överta Mariehus verk
och vidare kanske också ytterligare ett verk tillhörande Öckerö kommun.
Beslutet om köp av två verk gäller under förutsättning att också Öckerös verk
är till salu vid tidpunkten för överlåtelsen. I annat fall gäller beslutet köp av ett
verk, Mariehus verk. Beloppet per vindkraftverk är 7.500.000:För övertagandet från Öckerö sker extern likvidpåverkan utanför
koncernbanken. För båda vindkraftverken påverkas VänerEnergis enskilda
bankkonto med motsvarande köpeskillingen.
VänerEnergi har idag inte några vindkraftverk i sin ägo.
Med en viss förväntan om framtida stigande elpriser så bedöms en affär kunna
vara genomförbar.
Dessutom bedöms det som positivt för Mariestads kommunkoncern att
förnyelsebar elproduktion inom kommunen stannar i kommunal ägo.

Underlag för beslut
Styrelsebeslut och skrivningar från VänerEnergi AB, daterade 2021-11-30 och
2021-12-10.

Sida

2(2)

Christina Olsson
Ekonomichef

Expedieras till:
Christina Olsson, ekonomichef
VänerEnergi AB
Mariehus AB

Kommunfullmäktige
Mariestads kommun

KÖP AV VINDKRAFT

Förslag till beslut
VänerEnergi föreslår att Kommunfullmäktige godkänner att VänerEnergi AB anskaffar två st
vindkraftverk enligt villkoren i medföljande skrivelse.

Mariestad 2021-12-10
VänerEnergi AB

Rolf Åkesson , VD

VänerEnergi AB
Box 102, 542 21 Mariestad
Besöksadress: Strandvägen 22
Telefon: 0501-637 00
E-post: info@vanerenergi.se

Begäran om att kommunfullmäktige tar ställning i frågan om köp av
vindkraftverk, enligt bestämmelserna i VänerEnergis bolagsordning
§3
Fråga om köp av vindkraft
Bakgrund:
Mariehus anskaffade 2012 ett vindkraftverk av typen Gamesa G90 på 2 MW vid Fåleberg i Mariestads
kommun. Totalt uppfördes 3 verk på platsen och de andra två ägs av Öckerö kommun och en
privatperson. Mariehus har under en tid velat avyttra sitt verk och det har varit till salu via mäklare.
VänerEnergi AB har fått frågan om att man vill gå in och överta Mariehus verk och vidare kanske
också ytterligare ett verk tillhörande Öckerö kommun. VänerEnergi har idag inte några vindkraftverk i
sin ägo.
Med en viss förväntan om framtida stigande elpriser så bedöms en affär kunna vara genomförbar.
Dessutom bedöms det som positivt för Mariestads kommunkoncern att förnyelsebar elproduktion
inom kommunen stannar i kommunal ägo.

VänerEnergis styrelse har beslutat:
att

Anskaffa två st vindkraftverk från, Mariehus AB och Öckerö kommun, för en köpeskilling av
7,5 mkr per verk. Beslutet gäller under förutsättning att KF i Mariestads och Töreboda
kommun ger sitt godkännande till affären och att koncernbanken i Mariestads kommun
beviljar erforderliga krediter för investeringen.
Beslutet om köp av två verk gäller givetvis under förutsättning att också Öckerös verk är till
salu vid tidpunkten för överlåtelsen. I annat fall gäller beslutet köp av ett verk, Mariehus
verk.

________________________
Kommentarer till ärendet
Frågan har hänvisats till kommunfullmäktige då den kan anses som både principiell och av större vikt.
VänerEnergi äger sedan tidigare inte något vindkraftverk och frågan är också avhängig av att bolaget
beviljas finansiering från koncernbanken i Mariestads kommun.
Som ovan nämnts så bedöms det vara ett mervärde i att hållbar energiproduktion kan finnas kvar
inom kommunkoncernen. Prognoser om framtidens elpriser visar också på att vi kommer att se en
stigande nivå under de närmaste 20 åren.

Förslag till beslut
VänerEnergi föreslår att Kommunfullmäktige godkänner att VänerEnergi AB anskaffar två st
vindkraftverk från, Mariehus AB och Öckerö Bostads AB, för en köpeskilling av 7,5 mkr per verk.
Beslutet gäller under förutsättning att KF i Mariestads och Töreboda kommun ger sitt
godkännande till affären och att koncernbanken i Mariestads kommun beviljar erforderliga
krediter för investeringen.
Beslutet om köp av två verk gäller givetvis under förutsättning att också Öckerös verk är till salu
vid tidpunkten för överlåtelsen. I annat fall gäller beslutet köp av ett verk, Mariehus verk.

Mariestad 2021-12-10
VänerEnergi AB

Rolf Åkesson , VD

Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 436

Dnr 2021/00501

Bolagsordning för Mariestads Markutveckling AB
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 december 2021, § 129,
att förvärva mark förpackat i bolag Mariestads Markutveckling AB.
Förutsättningar



För att ge möjligheter för fler exploateringar och etableringar i framtiden
kommer det att krävas en ny bolagsstruktur.



För att bilda en ny bolagsstruktur kommer det finnas behov av nya bolag.



För att inneha bolag i beredskap kommer ett administrativt arbete att
påbörjas för att registrera anmälan till bolagsverket med mera.

Kostnaden för att finansiera för nya bolag kommer att ske genom en omfördelning
av befintlig driftbudget.
Behandling på sammanträdet

Förslag till bolagsordning är inte färdigställt till arbetsutskottets sammanträde.
Planeras för att bilägga till ärendet kommunstyrelsens sammanträde.
Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-21
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-21
Förslag till bolagsordning för Mariestads Markutveckling AB
Expedieras till:
Ekonomichef Christina Olsson
Bengt Ringqvist bengt@advokaterna-lvh.se

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 1

Datum: 2021-12-21
Dnr: KS 2021/00501
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Bolagsordning för Mariestads Markutveckling AB
Kommundirektörens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till bolagsordning för
Mariestads Markutveckling AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar om att utse kommunstyrelsens presidium till
styrelse för Mariestads Markutveckling AB.
3. Kommunfullmäktige beslutar om att förbereda administrativt för fler bolag
i organisationen för att bemöta framtida etableringar.
4. Finansiering av nya bolagsbildningar sker genom att omfördela budget
inom befintlig driftbudget.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 december 2021,
§ 129, att förvärva mark förpackat i bolag Mariestads Markutveckling AB.
Förutsättningar





För att ge möjligheter för fler exploateringar och etableringar i framtiden
kommer det att krävas en ny bolagsstruktur.
För att bilda en ny bolagsstruktur kommer det finnas behov av nya bolag.
För att inneha bolag i beredskap kommer ett administrativt arbete att
påbörjas för att registrera anmälan till bolagsverket med mera.

Kostnaden för att finansiera för nya bolag kommer att ske genom en
omfördelning av befintlig driftbudget.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-21
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-21
Förslag till bolagsordning för Mariestads Markutveckling AB

Sida

2(2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Ekonomichef Christina Olsson

Datum: 2021-12-21
Dnr: KS 2021/00501
Sida: 1 (1)

Ekonomiavdelningen
Christina Olsson

Kommunfullmäktige

Bolagsordning för Mariestads kommuns
Markutveckling AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om att utse kommunstyrelsens presidium till
styrelse för Mariestads Markutveckling AB.
Kommunfullmäktige beslutar om bifogad bolagsordning till Mariestads
Markutveckling AB.
Kommunfullmäktige beslutar om att förbereda administrativt för fler bolag i
organisationen för att bemöta framtida etableringar.
Finansiering av nya bolagsbildningar sker genom att omfördela budget inom
befintlig driftbudget.

Bakgrund
För att ge möjligheter för fler exploateringar och etableringar i framtiden
kommer det att krävas en ny bolagsstruktur. För att bilda en ny bolagsstruktur
kommer det finnas behov av nya bolag. För att inneha bolag i beredskap
kommer ett administrativt arbete att påbörjas för att registrera anmälan till
bolagsverket mm.
För att finansiera kostnaden för nya bolag kommer det ske en omfördelning av
befintlig driftbudget.

Christina Olsson
Handläggare

