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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, stadshuset kl 14.00 – 15.00 

 
Beslutande 
 
 
Beslutande på distans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Icke tjänstgörande på  
distans 

Johan  Abrahamsson (M) ordförande 
 
Anders Karlsson (C)  1:e vice ordförande 
Janne Jansson (S)  2:e vice ordförande 
Anders Bredelius (M) tj.görande ersättare 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Yvonne Gogolin (M) tj.görande ersättare 
Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot 
Göran Hellström (L) ledamot 
Sebastian Ekeroth Clausson (S) tj.görande ersättare 
Linnea Wall (S) ledamot 
Leif Udéhn (S) ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Bo Heijl (SD) ledamot 
 
Göte Andersson (M) ersättare 
Anita Olausson (S) ersättare 
Björn Nilsson (S) ersättare 
Mats Karlsson (MP) ersättare 
 

Övriga deltagare Susanne Wirdemo, kommundirektör 
Christina Olsson, ekonomichef 
Malin Eriksson, sekreterare 

Justerare Janne Jansson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse. 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 261-267 
 Malin Eriksson  

Ordförande  
 

 Johan  Abrahamsson  

Justerande  
 

 Janne Jansson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-12-29 

Anslagsdatum 2021-12-29 Anslaget tas ner 2022-01-21 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, kommunledningskontoret på plan 4 i stadshuset. 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunstyrelsens sammanträde genomförs på distans  
(KS 2020/132) 

_________________________________________________________________ 

 
Under rådande omständigheter och för att följa Folkhälsomyndighetens allmänna  
råd om allas ansvar för att förhindra spridning av Covid-19, har kommunstyrelsens 
ordförande beslutat att genomföra dagens sammanträde med deltagande på distans.  
 
Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och sekreteraren finns fysiskt  
på plats i sammanträdesrum i stadshuset. Övriga ledamöter och ersättare deltar på  
distans.  

______________________________ 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 261                                                   Dnr 22051 

Godkännande av dagordning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 262                                                   Dnr 2021/00498 

Politiskt förslag till omorganisation inom Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att organisationsformen sektor avskaffas och 
förvaltningar återinförs. Nuvarande nämndorganisation kvarstår 
mandatperioden ut. 

2. Sektor stöd och omsorg 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. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att två nya avdelningar bildas under 
kommundirektören. En stabsavdelning (före detta 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. 

Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige för sin del 
fattar beslut enligt beslutspunkt 1-3 och beslutspunkt 4. 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Janne 
Janssons (S) yrkande. 
 
Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Göran Hellström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

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 sektor stöd och omsorg. Av den anledningen delas sektor stöd och omsorg 
i två delar. Sektor samhällsbyggnad har tidigare delats i två sektorer, men nu ökar  
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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.  
 
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. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Janne Jansson (S) yrkar på återremiss avseende punkterna 1, 3 och 4 under rubriken 
förslag till beslut i kommunfullmäktige och avseende punkterna 1 och 2 under 
rubriken förslag till beslut i kommunstyrelsen. Motiveringen till återremissen är 
följande:  
 
Ärendet bör kompletteras med ett organisationsschema på den nya organisationen, en utredning av 
innebörden med att starta ett moderbolag, en beskrivning på vad upplösningen av sektor ledning 
innebär och hur den kommer att se ut framtiden samt ett förtydligande på vad tjänsten som 
biträdande kommundirektör innebär. 
 
Marie Engström Rosengren (V) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande 
motivering:  
 
Vänsterpartiet är inte motståndare till en organisatorisk förändring inom Mariestads kommun, om 
det finns motiv för det. Kommunen utvecklas och det kan vara nödvändigt med en 
organisationsöversyn för att få optimala förutsättningar att klara välfärdsuppdraget och arbetet för 
en hållbar utveckling.  

Vänsterpartiet tycker dock att en organisationsförändring ska föregås av en beredning med 
utredning/analys av vilka förbättringar som förväntas uppnå och hur anställda ska involveras i 
arbetet. Dessutom ska respektive nämnd ges möjlighet att yttra sig. 
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Göran Hellström (L) yrkar att ärendet ska återremitteras avseende punkt 4 och 5 
under rubriken förslag till beslut i kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden tar först upp frågan om återremiss och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.  
 
Ordförande tar därefter upp kvarvarande förslag till beslut, det vill säga 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
förslaget.  
 
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Janne Janssons (S) förslag, Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag liksom Göran Hellström (L) som reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag.   

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 424/21 
 
Politiskt förslag till omorganisation 
 
Förhandlingsprotokoll MBL § 11 inklusive riskbedömning och åtgärdsförslag 

 

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



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-12-29 

Sida 8 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 263                                                   Dnr 2021/00491 

Mariehus AB:s försäljning av vindkraftverk  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 434/21 
 
Styrelsebeslut från Mariehus AB, daterad 2021-12-02 
 
Resultat vindkraftverk Fåleberg 1:13, daterad 2021-12-08 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(VänerEnergi AB) 
(Mariehus AB) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 264                                                   Dnr 2021/00500 

VänerEnergi AB:s köp av vindkraftverk  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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 VänerEnergi AB:s enskilda bankkonto med 
motsvarande köpeskillingen. 
 
VänerEnergi AB 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. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 435/21 
 
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 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(VänerEnergi AB) 
(Mariehus AB) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 265                                                   Dnr 2021/00501 

Bolagsordning för Mariestads Markutveckling AB 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till bolagsordning för Mariestads 
Markutveckling AB. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsens presidium till styrelse 
för Mariestads Markutveckling AB. I presidiet ingår Johan Abrahamsson (M), 
Anders Karlsson (C) och Ida Ekeroth Clausson (S). Presidiet utgör ledamöter i 
styrelsen.  
 
Till personliga suppleanter i styrelsen utses för Johan Abrahamsson (M) Yvonne 
Gogolin, för Anders Karlsson (C) Torbjörn Forsell (C) och för Ida Ekeroth (S) 
Janne Jansson (S). 
 
Kommunfullmäktige utser Johan Abrahamsson (M) till ordförande i styrelsen 
och Ida Ekeroth Clausson (S) till vice ordförande.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att utse Björn Andersson (M) till lekmannarevisor 
i bolaget. Gunnar Elvin (M) utses till revisors-suppleant. 

4. Kommunfullmäktige utser Göte Andersson (M) till ombud vid årsstämma. 
Linnea Wall (S) utses till ersättare. 

5. Kommunfullmäktige beslutar om att förbereda administrativt för fler bolag i 
organisationen för att bemöta framtida etableringar.  

6. Finansiering av nya bolagsbildningar sker genom att omfördela budget inom 
befintlig driftbudget. 

Deltar inte i beslutet 

Marie Engström Rosengren (V) deltar inte i beslutet. 

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.  
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 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. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.  

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström (V) meddelar att hon inte deltar i beslutet. 
 
Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att:  

 Kommunfullmäktige ska besluta att anta förslag till bolagsordning för 
Mariestads Markutveckling AB. 

 Kommunfullmäktige ska besluta att utse kommunstyrelsens presidium till 
styrelse för Mariestads Markutveckling AB. I presidiet ingår Johan 
Abrahamsson (M), Anders Karlsson (C) och Ida Ekeroth Clausson (S). 
Presidiet utgör ledamöter i styrelsen.  

Till personliga suppleanter i styrelsen utses för Johan Abrahamsson (M) 
Yvonne Gogolin, för Anders Karlsson (C) Torbjörn Forsell (C). 

 Kommunfullmäktige ska utse Johan Abrahamsson (M) till ordförande i 
styrelsen. 

 Kommunfullmäktige ska besluta att utse Björn Andersson (M) till 
lekmannarevisor i bolaget. Gunnar Elvin (M) utses till revisors-suppleant. 

 Kommunfullmäktige ska utse Göte Andersson (M) till ombud vid årsstämma.  

 Kommunfullmäktige ska besluta om att förbereda administrativt för fler 
bolag i organisationen för att bemöta framtida etableringar.  

 Finansiering av nya bolagsbildningar ska ske genom att omfördela budget 
inom befintlig driftbudget. 

Janne Jansson (S) yrkar att Janne Jansson (S) utses till personlig ersättare i styrelsen 
för Ida Ekeroth Clausson (S), vidare yrkar Jansson (S) att Linnea Wall (S) utses till 
ersättare till ombudet vid årsstämman och att Ida Ekeroth Clausson (S) utses till vice 
ordförande i styrelsen. 
 
Ordföranden tar upp Janssons (S) samt eget förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 436/21 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-21 
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Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-21 
 
Förslag till bolagsordning för Mariestads Markutveckling AB 

 

 
Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Bengt Ringqvist, bengt@advokaterna-lvh.se) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 266                                                   Dnr 2021/00006 

Redovisning av delegationsbeslut 

  

 
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa vid dagens sammanträde. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 267                                                   Dnr 2021/00005 

Handlingar att anmäla 

  

 
Det finns inga handlingar att anmäla vid dagen sammanträde. 

 

 

 


