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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-27 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Torsö, Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad kl. 18:00-20:17 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:00-19:08 och 19:55-20:05 

Beslutande Se nästa sida 

  

Utses att justera Göte Andersson och Mats Karlsson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 86-104 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande   
 Jan Wahn  

Justerande  
 Göte Andersson Mats Karlsson 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutande 
 
 
 
 
Beslutande på 
distans 

 

Jan Wahn (C)  ordförande 
Erik Ekblom (M)  1:e vice ordförande 
 
 
Johan Abrahamsson (M) ledamot  
Anette Karlsson (M) ledamot 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Johnny Odhner (M) ledamot 
Sten Bergheden (M) ledamot 
Liselotte Andersson (M) ledamot 
Göte Andersson (M) ledamot 
Anders Bredelius (M) ledamot 
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 
Margareta Berggren (M) tjänstgörande ersättare § 87-104 
Elin Abrahamsson (M) ledamot 
Anders Karlsson (C) ledamot 
Emil Gullbrantz (C)  tjänstgörande ersättare 
Leif Andersson (C)  ledamot 
Göran Hellström (L) tjänstgörande ersättare 
Brita Kvicklund (L) tjänstgörande ersättare 
Morgan Forsberg (KD) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot 
Ida Ekeroth Clausson (S) ledamot 
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 
Marianne Johansson (S) ledamot 
Sture Pettersson (S) ledamot 
Lillemor Ågren (S) ledamot 
Björn Nilsson (S) ledamot 
Leif Andersson (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 2021-09-27 

Anslagsdatum 2021-10-04 Anslaget tas ner 2021-10-26 

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 § 86 Dnr 2021/00008 

Anmälningsärenden 
  

Länsstyrelsens beslut om ny ledamot och ersättare för 
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige (KS 2021/299) 

Länsstyrelsen utser i ett beslut daterat 2021-07-05, ny ledamot och ersättare 
efter Catarina Åkerblad (S) i kommunfullmäktige från och med den 23 juni 
2021. 

Till ny ledamot utses Marianne Johansson (S) och till ny ersättare utses Håkan 
Fernström (S).  
 

Kommunfullmäktige noterar informationen och finner beslutet anmält. 
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Kf § 86 (forts.) 

 

Anmälan av kommunstyrelsens beslutade medborgarförslag 

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen beslutat om följande 
medborgarförslag: 

• Medborgarförslag om att göra Lillängsskogen till naturreservat  
(KS 2021/131) 
Förslaget avslogs. 

• Medborgarförslag om en lekpark på Ekudden (KS 2021/12) 
Förslaget avslogs. 

• Medborgarförslag om att skapa en minnesplats för veteraner  
(KS 2021/38) 
Förslaget bifölls. 

• Medborgarförslag om att digitalisera alla utskick från Mariestads 
kommun (KS 2020/172) 
Förslaget ansågs besvarat då Mariestads kommun redan arbetar med 
uppdraget. 

 

Besluten anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
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Kf § 86 (forts.) 

 

Anmälan av utbildningsnämndens beslutade 
medborgarförslag 

På uppdrag av kommunfullmäktige har utbildningsnämnden beslutat om 
följande medborgarförslag: 

• Medborgarförslag om att byta ut Prismaskolans skylt vid skolans 
huvudentré (KS 2020/390) 
Förslaget avslogs. 

 

Beslutet anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 

 

 
 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-27 

Sida 8 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 87 Dnr 2021/00010 

Anmälan av nya medborgarförslag 
  

Medborgarförslag om att kommunstyrelsen ska återta ett 
beslut om ett tidigare medborgarförslag (KS 2021/352) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avvisa medborgarförslaget då det inte är att 
betrakta som ett medborgarförslag, utan en överprövning av tidigare beslut i 
kommunstyrelsen.  

En förslagsställare har enligt kommunfullmäktiges arbetsordning möjlighet att 
återkomma med ett förnyat medborgarförslag med likalydande innehåll tidigast 
två år efter att det senast beslutades. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun förslår i ett medborgarförslag att 
kommunstyrelsen ska återta ett fattat beslut i ett ärende om ett 
medborgarförslag som förslagsställaren tidigare lämnat in och fått beslut om. 
Medborgarförslag som avses (dnr KS 2017/411) handlar om vad som kallas 
”Den bortglömda kulturskatten – Karleby med kyrkplatsen” och förslaget 
beslutades slutgiltig i kommunstyrelsen i januari 2021.  

Förslagsställaren anser att kommunstyrelsen ska genomföra den förstudie som 
föreslagits och som från början fick kommunstyrelsens bifall, men därefter 
återtogs på grund av framkomna fakta som visade på ändrade förutsättningar 
för uppdraget. 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Jan Wahn (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att avvisa medborgarförslaget då det inte är att betrakta som ett 
medborgarförslag, utan en överprövning av tidigare beslut i kommunstyrelsen.  

En förslagsställare har enligt kommunfullmäktiges arbetsordning möjlighet att återkomma 
med ett förnyat medborgarförslag med likalydande innehåll tidigast två år efter att det senast 
beslutades. 

 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer eget yrkande under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Expedieras till: 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare 
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Kf § 87 (forts.) 

 

Medborgarförslag om ändrad löneutbetalningsdag  
(KS 2021/351) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att kommun 
ska ändra löneutbetalningsdag för de kommunanställda undersköterskorna till 
den 25 i månaden, istället för den 27. 

 

Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson 
Lönechef Sara Hultman (för kännedom) 
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Kf § 87 (forts.) 

 

Medborgarförslag om bidrag till arbetsskor (KS 2021/350) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att 
kommunen ska bidra till arbetsskor för de kommunanställda 
undersköterskorna. 

 

Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson  
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Kf § 87 (forts.) 

 

Medborgarförslag om vassröjning i Sandviken (KS 2021/332) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att 
kommunen ska röja vass i Sandviken då gränsområden till stora badviken 
uppges hålla på att växa igen. 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius (för kännedom) 
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Kf § 87 (forts.) 

 

Medborgarförslag om upphämtningsplats för trädgårdsavfall 
i Sjötorp (KS 2021/305) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att 
kommunen ska skapa en lösning med en lokal upphämtningsplats för 
trädgårdsavfall så att Sjötorpsbor inte behöver åka med bil till Bångahagen med 
sitt trädgårdsavfall. 

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Tekniska nämnden (nämndsekr) 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius (för kännedom) 
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Kf § 87 (forts.) 

 

Medborgarförslag om cykelväg till Torsö (KS 2021/374) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att 
kommunen ska skapa säkrare förutsättningar för gångtrafikanter, joggare och 
cyklister som färdas på vägen till Torsö. Exempelvis skulle det kunna lösas 
genom en cykelväg eller genom att markera området för gång- och cykeltrafik 
på den befintliga vägen. 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
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Kf § 87 (forts.) 

 

Medborgarförslag om trafikljus vid Ica Oxen (KS 2021/377) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att 
kommunen ska skapa förutsättningar för en ökad säkerhet vid övergångsstället 
från Ica Oxen till området för butikens parkering. Trafiksituationen uppges idag 
utgöra en säkerhetsrisk för trafikanterna. 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius för kännedom 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 88 Dnr 2021/00009 

Anmälan av nya motioner  
  

Motion om att delta i projektet Vintercyklist (KS 2021/383) 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Nämnden ska vid behov samråda med övriga berörda verksamheter. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen ska 
delta i projektet Vintercyklist vintern 2022/2023. Motionären ser en koppling 
till Mariestads strategi för Agenda 2030 under rubriken ”Vad kan och vill 
kommunen prioritera för insatsområde omställning”: Att få fler människor att 
använda kollektivtrafiken såväl som att cykla eller gå istället för bilåkning kräver 
olika insatser och investeringar såväl som ett ändrat beteende. Projektet 
Vintercyklist syftar till ett sådant ändat beteende menar Wänström (V).  

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Folkhälsostrateg 
Folkhälsorådet (för kännedom) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 89 Dnr 2021/00011 

Frågor och interpellationer  
  

Inga frågor eller interpellationer har anmälts till sammanträdet. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 90 Dnr 2021/00307 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige sammanträder följande datum: 

 

Januari 31 

Februari 28 

Mars 28 

April 25 

Maj 30 

Juni 20 

Juli --- 

Augusti --- 

September 26 (sista sammanträdet i nuvarande mandatperiod) 

Oktober 31 (första sammanträdet i ny mandatperiod) 

November 28 

December  12 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18:00, utom i juni då 
sammanträdet börjar klockan 17:00.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige ska varje år besluta om sina sammanträdesdagar. 
Fullmäktige ska även besluta om tid för sammanträdena.  

Som regel sammanträder kommunfullmäktige sista måndagen i månaden, 
undantaget sammanträdena i juni och i december. Uppehåll för sammanträden 
görs under juli och augusti månad.  

Valet av dag bygger på önskemål om koordinering mot andra sammanträden 
inom bland annat regionfullmäktige och samverkansorgan i Skaraborg. Vidare 
underlättar valet av veckodag för de fullmäktigeledamöter som även är 
riksdagsledamöter.  
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Fullmäktiges sammanträdesår 
Månad Årligen återkommande ärenden 
Januari  
Februari  
Mars  
April Information från bolagen 

Årsredovisning (T3) 
Fråga om ansvarsfrihet 
Redovisning av motioner och 
medborgarförslag 

Maj  
Juni Budgetbeslut 
September Sammanträdesdagar för fullmäktige  
Oktober T2 (med delårsbokslut) 

Redovisning av motioner och 
medborgarförslag 

November  
December  

 

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 2021-09-02       

 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder (via nämndsekr.) 
Kommundirektör Susanne Wirdemo 
Samtliga sektorschefer 
Ekonomichef Christina Olsson 
HR-chef Per Johansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 91 Dnr 2017/00203 

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Leksberg 10:1, 
Mariestad tätort, Mariestads kommun 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Leksberg 10:1, 
Mariestads tätort, Mariestads kommun. 

Reservation 
Mats Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 2017, § 210, om 
uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för den sydvästra delen av Leksberg 
10:1.  

Planförslaget inriktning är att möjliggöra för en flexibel markanvändning där 
användningsslagen; detaljhandel, drivmedelsstation, kontor, tillfällig vistelse, 
parkering och tekniska anläggningar, kombineras. Planförslaget har ambitionen 
att vidareutveckla Haggårdens handelsområde söderut.  

Med anledning av områdets känsliga landskapsbild regleras höjdsättningen till 
17 meter i byggnadshöjd inom närmast Göteborgsvägen i planområdets i västra 
del, där landskapsbilden bedöms som känsligast, och till 10 meter i 
byggnadshöjd inom övriga området. Höjdsättningen motsvarar byggnation i 
fem respektive tre våningar.  

Föreslaget planområde omfattar cirka 13 hektar varav cirka 10,2 hektar planeras 
som kvartersmark. Planområdet är lokaliserat söder om Haggårdens 
handelsområde och angränsar i söder till E20, i öst till Göteborgsvägen, i norr 
till Haggårdens och Horns handels- och industriområde och i väst till 
jordbruksmark och vidare bostadsfastigheter längs med Hindsbergsvägen.  

Planförslaget var föremål för samråd under sommaren 2019. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande. Med 
anledning av inkomna synpunkter har mindre justeringar i planförslaget gjorts. 
Planförslagets huvudinriktning är dock oförändrad. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Mats Karlsson (MP) yrkar avslag till detaljplanen. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut 
som innebär att detaljplanen ska antas. 

 

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 § 155/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-20 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-18 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling)  

Behovsbedömning om miljökonsekvensbeskrivning, detaljplan för del av 
Leksberg 10:1. 

Lokaliseringsutredning, detaljplan för del av Leksberg 10:1 

Riskutredning för Sund och Hindsberg (2018) 

Granskningsutlåtande 

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Planarkitekt Erik Söderström 
Exploateringschef Erik Randén 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 92 Dnr 2021/00277 

Svar till Töreboda kommun angående begäran om 
ersättning av Mariestads kommuns koncernbank 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inte ersätta Töreboda kommun för 
begäran motsvarande den borgensavgift som VänerEnergi AB skulle erlagt 
om 0,6 procent av 40 miljoner kronor.  

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna en bilaga 
till konsortieavtalet mellan Töreboda kommun och Mariestads kommun. 

Bakgrund 

Den 29 december 1999 tecknade Mariestads kommun och Töreboda kommun 
ett konsortialavtal i samband med att dåvarande Mariestads Energi AB 
förvärvade samtliga aktier i dåvarande Töreboda Energi AB. Bolagets namn 
ändrades sedan till VänerEnergi AB. 

För att främja VänerEnergi AB:s och Mariestads kommuns finansiella 
förutsättningar har Mariestads kommun 2021-01-01 inrättat en koncernbank för 
att ombesörja finansieringen av Mariestads kommun och dess majoritetsägda 
bolag. För VänerEnergi AB innebär detta att Mariestads kommun per 2021-01-
01 har tagit över samtliga lån från VänerEnergi AB. VänerEnergi AB lånar från 
och med detta datum från Mariestads kommun.  

Tidigare stod Töreboda kommun borgen för en del av lånen som VänerEnergi 
AB hade. För borgensstödet ersätts Töreboda kommun av bolaget med 
fastställd borgensavgift. Från och med 2021-01-01 ställer sig Töreboda 
kommun inte längre direkt med borgen för sin del av bolagets lån. 

För att anpassa konsortialavtalet till de nya finansieringsförutsättningarna med 
en koncernbank samt för att återspegla ägandeförhållandet i VänerEnergi AB 
föreslås en bilaga till konsortialavtalet med följande lydelse: 

Töreboda kommun och Mariestads kommun angående deras samägda 
bolag VänerEnergi AB 
Från och 2021-01-01 förbinder Töreboda kommun sig att stå garant för tolv procent av 
VänerEnergi AB:s låneskuld hos Mariestads kommun. Mariestads kommun ersätter 
Töreboda kommun med tolv procent av de räntepåslagsintäkter som kommunen årligen 
erhåller från VänerEnergi.  
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Mariestads kommun fastställer årligen med hjälp av en oberoende part ett 
marknadsmässigt påslag på låneskulden. Ersättningen betalas ut till Töreboda 
kommun efter avslut av varje tertial. 

Töreboda kommun erhåller tertialsvis finansrapporter från Mariestads kommun 
för att kunna följa VänerEnergi AB:s finansiella ställning. 

Kommunstyrelsens uppdrag till kommundirektören att teckna bilaga till 
konsortieavtalet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 13 september 2021,  
§ 152, att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att teckna en bilaga till konsortieavtalet mellan 
Töreboda kommun och Mariestads kommun, ge kommundirektören i uppdrag 
att teckna denna bilaga till konsortieavtal mellan Töreboda kommun och 
Mariestad kommun och då utifrån till de nya finansieringsförutsättningarna med 
en koncernbank samt för att återspegla ägandeförhållandet i VänerEnergi AB.  

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 § 152/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-05 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-26 

Töreboda kommun. Protokollsutdrag kf § 51/21 Återtagande av borgen för 
VänerEnergi AB samt begäran om ersättning för utebliven borgensavgift från 
Mariestads kommuns koncernbank 

 

Expedieras till: 
Töreboda kommun 
Kommundirektör Susanne Wirdemo 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 93 Dnr 2020/00397 

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till Mål och riktlinjer för 
det minoritetspolitiska programmet i Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Chef för sektor ledning har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för det 
minoritetspolitiska programmet i Mariestads kommun. Förslaget är i enlighet 
med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). 

Vid arbetsutskottets möte den 15 mars 2021 remitterade kommunstyrelsens 
arbetsutskott förslaget till tekniska nämnden, socialnämnden, 
utbildningsnämnden samt till finska föreningen för yttrande. Remisstiden 
pågick till och med den 1 juni 2021. 

Remissvar har inkommit från utbildningsnämnden och Sverigefinska 
samrådsgruppen bestående av Mariestads Finska Förening, Mariestads 
Finskspråkiga Pensionärsförening, Pingstkyrkans finska grupp och Svenska 
kyrkans finskspråkiga verksamhet. Svaren är inlagda med röd text i det 
reviderade dokumentet som utgör nytt förslag till Mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska programmet i Mariestads kommun. 

Samtliga remissvar bifogas i sin helhet med förslaget. De delar av 
socialnämndens, utbildningsnämndens och Sverigefinska samrådsgruppens 
remissvar som chefen för sektor ledning, kommunjuristen och chefen för 
förskolan bedömer som relevanta för förslaget har lagts in med olika färg på 
text. Remissvar från utbildningsnämnden är blå text, Finska samrådsgruppen är 
markerade med röd text, Kommunjuristens och sektorchefens ändringar är 
markerade med kursiv stil.  

Vissa delar av inkomna remissvar har reviderats, andra har lagts till i sin helhet 
så som remissvaret är skrivit och vissa delar har tagits bort helt. Målet är att 
kommunens arbete ska bedrivas i enlighet med lagen om nationella 
minoritetsspråk. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 265/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-10 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31 

Mål och riktlinje, rev. 2021-08-20 

Mål och riktlinjer inklusive remissvar, daterad 2021-06-09 

Remissvar från utbildningsnämnden, daterad 2021-05-25 

Remissvar från Sverigefinska samrådsgruppen, daterad 2021-05-26 

Förslag till Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska programmet i 
Mariestads kommun, daterad 2021-03-16 

 

Expedieras till: 
Sektorchef ledning, Åsa Alvner 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Socialchef Karin Utbo 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden via nämndsekr. 
Svenskfinska minoritetsgrupperna 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 94 Dnr 2020/00387 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
med anledning av kommunernas ansvar för uppgifter enligt 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt 
receptfria läkemedel 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnadsnämndens reglemente § 7 
för den gemensamma nämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner ska revideras enligt följande: 

 

Befintlig text stryks: 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn och prövning som 
ankommer på medlems-kommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

 

Ny text: 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för Mariestads kommuns uppgifter 
enligt Alkohollagen (2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Detta 
uppdrag som nämnden utför åt Mariestads kommun ska särredovisas i 
nämndens ekonomiska redovisning. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade den 14 december 2020 
(Kf 1 126/20) att flytta kommunens ansvar och uppdrag enligt alkohollagen, 
lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Med 
anledning av detta behöver miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
revideras. Revideringen ska enligt § 16 i gällande samverkansavtal för den 
gemensamma miljö- och byggnadsnämnden fastställas av kommunfullmäktige i 
samtliga medlemskommuner för att vara giltigt.  
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Tidigare hade Mariestads kommun (via socialnämnden) avtal med 
Tillståndsenheten i samverkan (TiS) i Lidköping avseende tillstånds- och 
tillsynshandläggning inom ovanstående områden, men i och med fullmäktiges 
beslut erhöll miljö- och byggnadsnämnden samtliga dessa uppgifter och 
samverkan med TiS avslutades.  

Även Töreboda och Gullspångs kommuner har avtal med TiS. 

Verksamhet miljö- och bygg har utrett möjligheten att överta Töreboda och 
Gullspångs kommuners ansvar inom detta område genom ett samarbete inom 
MTG. Ett sådant samarbete skulle innebära att den gemensamma miljö- och 
byggnadsnämnden skulle handlägga och ansvara för uppgifterna enligt 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt receptfria läkemedel 
för alla tre kommuner. 

Töreboda och Gullspångs kommuner har dock under våren 2021 fattat beslut 
om att inte säga upp avtalet med TiS.   

Revideringen avser reglementets § 7 och paragrafen föreslås ha följande lydelse: 

Miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för Mariestads kommuns uppgifter 
enligt Alkohollagen (2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). 

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 § 154/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-22 

Förslag till revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente, § 7 

Protokollsutdrag Kf Mariestads, § 126/20   

Protokollsutdrag Ks Töreboda, § 132/21 

 

Expedieras till: 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden (mbn@mariestad.se)  
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 95 Dnr 2021/00316 

Överlämnande av samverkansavtal inom området 
samhällsbyggnad samt samverkansavtal om gemensam 
HR-funktion till avtalsnämnden 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att befintligt samverkansavtal inom området 
samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
ska, från och med den 1 januari 2022, överlämnas till den gemensamma 
avtalsnämnden och därmed läggas till nämndens uppdrag.  

Samverkansavtalet inom området samhällsbyggnad innefattar 
planverksamhet samt kart- och mätningsverksamhet. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att befintligt samverkansavtal om gemensam 
HR-funktion mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner ska, 
från och med den 1 januari 2022, överlämnas till den gemensamma 
avtalsnämnden och därmed läggas till nämndens uppdrag. 

Bakgrund 

Efter beslut i kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång (MTG) inrättades en gemensam avtalsnämnd den 1 januari år 2021. I 
enlighet med upprättade samverkansavtal och reglemente ingår det bland annat 
i avtalsnämndens uppdrag att: 

- Samordna, främja, utveckla, effektivisera samt följa upp och utvärdera 
samverkan mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal som 
överlämnats till nämnden av respektive kommunfullmäktigeförsamling. 

- Tillgodose behovet av varor och tjänster inom de områden där 
respektive fullmäktige har delegerat ansvaret till nämnden. 

- Biträda respektive kommunstyrelse i uppsikt över den samverkan som 
ligger inom nämndens uppdrag. 

- Inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de 
upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
eller annan nämnd i medlemskommunerna. 

I samband med att den gemensamma avtalsnämnden etablerades överlämnades 
samverkansavtalet om gemensam ekonomiavdelning för MTG till nämnden. 

I samverkansavtal och reglemente för avtalsnämnden framgår att även 
befintliga samverkansavtal kan överlämnas till nämnden och därmed läggas till 
nämndens uppdrag genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling. 
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MTG-styrgrupp beslutade den 15 april 2021 att rekommendera 
kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och Gullspång att: 

- Befintligt samverkansavtal inom området samhällsbyggnad mellan 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner, från och med den 1 
januari 2022, ska överlämnas till den gemensamma avtalsnämnden och 
därmed läggas till nämndens uppdrag. 

- Befintligt samverkansavtal om gemensam HR-funktion mellan 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner, från och med den 1 
januari 2022, ska överlämnas till den gemensamma avtalsnämnden och 
därmed läggas till nämndens uppdrag. 

MTG-styrgrupp beslutade även att samverkansavtal och reglemente för den 
gemensamma avtalsnämnden ska kompletteras i enlighet med detta beslut. 

Beslut om revidering av samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 
avtalsnämnden sker i särskild ordning som ett separat ärende och beslut. 

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 § 167/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-30 

Kanslichefernas tjänsteskrivelse daterad 2021-06-22 

Avtal gällande samverkan inom området samhällsbyggnad mellan Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner 

Samverkansavtal om gemensam HR-funktion för Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner 

 

Expedieras till: 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
HR-chef Per Johansson 
Planchef Adam Johansson  
Ekonomichef Christina Olsson 
Biträdande ekonomichef Töreboda Anders Bernhall  
MTG-samordnare Maria Nilsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 96 Dnr 2021/00315 

Revidering av reglemente och samverkansavtal för den 
gemensamma avtalsnämnden 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av 
reglemente för den gemensamma avtalsnämnden för Mariestad, Töreboda 
och Gullspångs kommuner. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av 
samverkansavtal för den gemensamma avtalsnämnden för Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Bakgrund 

Efter beslut i kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång inrättades den 1 januari 2021 en gemensam avtalsnämnd. I enlighet 
med nämndens samverkansavtal och reglemente ingår det bland annat i 
nämndens uppdrag att: 

- Samordna, främja, utveckla och effektivisera samt följa upp och 
utvärdera samverkan mellan kommunerna i enlighet med de 
samverkansavtal som överlämnats till nämnden av respektive 
kommunfullmäktige. 

- Tillgodose behovet av varor och tjänster inom de områden där 
respektive fullmäktige har delegerat ansvaret till nämnden. 

- Biträda respektive kommunstyrelse i uppsikt över den samverkan som 
ligger inom nämndens uppdrag.  

- Inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de 
upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller 
annan nämnd i medlemskommunerna. 

I samband med att den gemensamma avtalsnämnden etablerades, överlämnades 
samverkansavtalet om gemensam ekonomiavdelning för MTG till nämnden. I 
samverkansavtal och reglemente för avtalsnämnden framgår det att även andra 
befintliga samverkansavtal kan överlämnas till nämnden och därmed läggas till 
nämndens uppdrag genom beslut i respektive fullmäktigeförsamling.  
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Den 15 april 2021 beslutade MTG-styrgrupp att rekommendera 
kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre kommunerna att:  

- Överlämna befintligt samverkansavtal inom området samhällsbyggnad 
till den gemensamma avtalsnämnden från och med den 1 januari 2022. 

- Överlämna befintligt samverkansavtal om gemensam HR-funktion till 
den gemensamma avtalsnämnden från och med 1 januari 2022.  

MTG-styrgrupp beslutade även att samverkansavtalet och reglementet för den 
gemensamma avtalsnämnden ska kompletteras i enlighet med nämndens 
utökade uppdrag i och med de två tillkommande samverkansavtalen.  

Kanslichefen i Töreboda kommun och administrativ chef i Mariestads kommun 
har upprättat förslag till revidering av reglemente och samverkansavtal för den 
gemensamma avtalsnämnden. 

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 § 168/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-30 

Gemensam tjänsteskrivelse för kanslicheferna i Töreboda och Mariestad,  

daterad 2021-06-22 

 

Expedieras till: 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
HR-chef Per Johansson 
Planchef Adam Johansson  
Ekonomichef Christina Olsson 
Biträdande ekonomichef Töreboda Anders Bernhall  
MTG-samordnare Maria Nilsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 97 Dnr 2021/00301 

Process för beslut om handlingsprogram för skydd mot 
olyckor 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att handlingsprogram för skydd mot olyckor ska 
beslutas av kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunen ska enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) anta handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och 
räddningstjänsten. 

LSO är en målstyrd lagstiftning med en övergripande intention om att färre 
människor ska dö eller skadas och skador på egendom och miljö ska minska. 
LSO är uppbyggd med ett övergripande nationellt mål samt nationella mål för 
vardera den förebyggande verksamheten och för räddningstjänsten. 
Kommunerna är skyldiga att upprätta handlingsprogram för olyckor som kan 
leda till räddningsinsatser, i vilka det ska formuleras lokala så kallade 
verksamhetsmål, som ska syfta till att uppnå de nationella målen. De lokala 
verksamhetsmålen och utformningen av den förebyggande verksamheten och 
räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för olyckor. 

Det har gjorts förändringar i lag om skydd mot olyckor gällande bland annat 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Ett nytt handlingsprogram, 
anpassat efter de nya förutsättningarna, ska vara fastställt och antaget senast 1 
januari 2022. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har i brev och epost 2021-06-11 
framlagt förslag om hur ett förslag till handlingsprogram skall tas fram och hur 
det på lämpligast sätt antas i respektive medlemskommuner. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är sedan 1 januari 2021 
föreskrivande myndighet enligt lag om skydd mot olyckor och har tagit fram 
föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet (MSBFS 2021:1). 

I föreskriften beskrivs att kommunens handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet ska omfatta de olyckor som kan leda till räddningsinsats vid 
fredstida förhållanden. Handlingsprogrammet ska återge faktiska och 
förväntade förhållanden i kommunen avseende riskbild, mål, förmåga och 
verksamhet. Kommunens beskrivningar ska ske på en övergripande nivå men 
beskrivningarna bör grunda sig på ett mer detaljerat arbete. 
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I föreskriften beskrivs att kommunen, i separata delkapitel, ska beskriva sina 
risker utifrån lokala förhållanden för följande olyckstyper; brand i byggnad, 
brand utomhus, trafikolycka, olycka med farliga ämnen, naturolycka samt 
drunkning. Kommunen ska också komplettera med andra typer av olyckor 
utifrån lokala förhållanden. Dessa ska likt ovanstående olyckstyper beskrivas i 
egna delkapitel. Räddningstjänsten har konstaterat att det behöver läggas till en 
olyckstyp, Fartygsolycka, för samtliga medlemskommuner utom Skövde 
kommun. 

Numera får en kommun besluta om hur handlingsprogrammen ska antas. Det 
tidigare lagkravet om att kommunfullmäktige eller, i förbund, den beslutande 
församlingen skulle besluta om handlingsprogrammen är borttaget.  

Räddningstjänsten rekommenderar att kommunen snarast fattar beslut om att 
kommunens del av handlingsprogrammet ska antas av kommunstyrelsen. 

Innan handlingsprogrammet antas eller vid beslut om betydande förändringar i 
programmet ska samråd ske med de myndigheter som särskilt berörs av 
förändringarna. Enligt 3 kap 4 § förordning om skydd mot olyckor ska 
kommunen när den har antagit eller ändrat ett program skicka det till de 
myndigheter, med vilka samråd har skett. Räddningstjänsten åtar sig att 
sammanställa och skicka ut det samlade handlingsprogrammet för samråd när 
detta är sammanställt samt skickar ut det till berörda myndigheter när det är 
fastställt och antaget. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har genom chefen för 
förebyggandeavdelningen Daniel Coen i epost den 20 juli 2021 förtydligat 
processen för framtagande och antagande av handlingsprogrammet. 

 

Processen övergripande och kortfattat 
1. Respektive kommun fattar beslut om var handlingsprogrammet 

beslutas, förslagsvis i kommunstyrelsen. 

2. Räddningstjänsten och respektive kommun arbetar fram sina delar av 
handlingsprogrammet. 

3. Respektive kommun delger sitt utkast på sina delar av 
handlingsprogrammet till räddningstjänsten. 

4. Räddningstjänsten skapar ett gemensamt handlingsprogram och skickar 
detta på remiss till samtliga medlemskommuner. 

5. Räddningstjänsten skickar det gemensamma handlingsprogrammet på 
remiss till berörda myndigheter och aktörer. 

6. Handlingsprogrammet antas i Direktionen för de delar som är 
räddningstjänsten och antas hos respektive kommun (förslagsvis 
kommunstyrelsen enligt punkt 2 ovan) för kommunens delar.  

7. Handlingsprogrammet börjar gälla från och med 2022-01-01. 
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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 § 170/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-05 

Säkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-22  

Brev 2021-06-11 från Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Förbundsdirektör 
Mikael Wallin och Räddningschef Hans Ingbert 

 

Expedieras till: 
Säkerhetssamordningsfunktionen sakerhet@gullspang.se 
Säkerhetssamordnare Dan Högrell dan.hogrell@mariestad.se  
Räddningstjänsten Östra Skaraborg raddningstjansten@rtos.se 

 

mailto:sakerhet@gullspang.se
mailto:dan.hogrell@mariestad.se
mailto:raddningstjansten@rtos.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 98 Dnr 2021/00269 

Avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg 2022 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till avfallstaxa för år 
2022. Taxan gäller från och med 1 januari 2022.  

2. Avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att samtliga 
medlemskommuner fattar beslut om taxan i enlighet med upprättat förslag. 

Bakgrund 

Efter avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (2013) har beslut om 
avfallstaxor flyttas från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners 
fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för 
solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom AÖS krävs därför 
likalydande beslut av samtliga medlemmars fullmäktige. 

AÖS gör årliga underskott sedan år 2013 vilket är en konsekvens av den 
utbyggnad av insamling av matavfall som påbörjades under 2011. Direktionen 
har därför årligen beslutat att inte återställa underskotten med hänvisning till 
förbundets goda finansiella ställning. I förslag till avfallstaxa för år 2022 ökas 
intäkterna för grundavgifter med 5,8 mnkr och intäkterna för tömning av små 
avloppsanläggningar med cirka 0,5 mnkr.  

Förslaget till taxa har förankrats med medlemskommunernas 
kommundirektörer. 

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 § 138/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-28 

Förslag till avfallstaxa för år 2022 
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Protokollsutdrag från AÖS, § 12 

Skrivelse om avfallstaxan 

 

Expedieras till: 
Avfallshantering Östra Skaraborg info@avfallskaraborg.se 

 

mailto:info@avfallskaraborg.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 99 Dnr 2019/00251 

Ny förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg 
(Avfall & Återvinning Skaraborg) 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer ny förbundsordning att gälla från den 1 januari 
2022.   

Det noteras att förbundets namn samtidigt ändras till ”Avfall & Återvinning 
Skaraborg”. 

Bakgrund 

De nuvarande medlemskommunernas översyn av förbundets uppdrag 
sammanfaller med Vara, Essunga, Grästorp och Götenes inträde i förbundet, 
vilket är bakgrunden till ny förbundsordning. I samband med översynen har 
nuvarande medlemskommuner aktivt medverkat till de nya medlemmarnas 
inträde i förbundet. Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg föreslår 
vid sitt sammanträde den 21 juni 2021 att medlemskommunerna ska fastställa 
den nya förbundsordningen att gälla från den 1 januari 2022. 

Under de senaste decennierna har den kommunala avfallshanteringen präglats 
av betydande strukturförändringar med introduktion av nya ekonomiska och 
legala styrmedel, nationella miljömål, avreglering av ansvarsåtaganden, 
införande av producentansvar samt inte minst implementeringen av EU:s 
ramdirektiv för avfall från 2008.  

AÖS bildades år 2000 med syfte ”att utveckla och styra avfallshanteringen i 
regionen så att en prisvärd och kretsloppsanpassad avfallshantering uppnås till 
lägre pris än om varje kommun agerar enskilt”. Så här långt har också ett 
växande förbund inneburit en gemensam möjlighet att möta förändringarna 
med jämförelsevis rimliga avgifter för invånarna. 

Strukturförändringarna fortsätter emellertid och i april 2018 röstade 
Europaparlamentet för en ny avfallslagstiftning. Syftet är att främja övergången 
till en mer cirkulär ekonomi där produkter, material och resurser behålls i 
ekonomin så länge som möjligt och där avfallsgenereringen minimeras. De 
reviderade direktiven som tillsammans kallas avfallspaketet kommer med 
nationella justeringar att leda till ett antal ändringar i svenska lagar och andra 
författningar under åren 2020 - 2025. Regeringens beslut i december 2020 att 
överföra ansvaret för returpapper från producenterna till kommunerna är ett 
konkret exempel på förändrad lagstiftning.  

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-27 

Sida 38 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Översyn av förbundets uppdrag 
Under hösten 2020 bestämde medlemskommunerna att en översyn av 
förbundets uppdrag var lämplig utifrån att det var länge sedan uppdraget 
ursprungligen formulerades och under den tiden har det skett mycket vad gäller 
både lagstiftning och teknisk utveckling. Slutsatsen från översynen är att: 

 

• Förbundet ska bistå med kompetens och strategiskt stöd till 
medlemskommunerna i alla frågor som rör avfallsområdet, inkl. stöd i 
det avfallsförebyggande arbetet 

• Förutom att bereda avfallsplanen också vara drivande i arbetet med att 
genomföra den och att följa upp det arbete som gjorts. 

• Ta över det kommunala informationsansvaret inom avfallsområdet inkl. 
information om avfallsförebyggande åtgärder till hushållen  

• Utveckla ett gemensamt arbetssätt mellan medlemskommun och AÖS 

• Återinträda som samrådspartner gentemot 
producentansvarsorganisationerna 

En ytterligare slutsats från översynen är att det finns behov av att låta någon 
med särskild kompetens inom området utreda förbundets möjligheter till och 
förutsättningar för verksamhet inom områdena:  

• fastighetsnära insamling (FNI) av återvinningsbara material för en- och 
flerfamiljshus 

• insamling av de kommunala verksamheternas återvinningsbara material 

• insamling av de kommunala verksamheternas farliga avfall, 
byggnadsavfall och asfalt 

• mottagning av avfall från ”mindre” företag 

AÖS har uppdragit åt konsultföretaget Miljö & Avfallsbyrån att genomföra 
utredningen som ska redovisas för medlemskommunerna senast under april 
2022. 

Förbundets namn 
När merparten av kommunerna i Skaraborg är medlemmar i förbundet blir den 
nuvarande hänvisningen i förbundets namn till östra Skaraborg missvisande. 
Medlemskommunernas översyn innebär därför att förbundets namn ändras till 
”Avfall & Återvinning Skaraborg”. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 169/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-30 

Protokollsutdrag från Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg  

§ 17/21 Ny förbundsförordning 

Förslag till förbundsförordning för Avfallshantering Östra Skaraborg 

 

Expedieras till: 
Avfallshantering Östra Skaraborg info@avfallskaraborg.se 

 

mailto:info@avfallskaraborg.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 100 Dnr 2020/00092 

Motion om att registrera kommunens avvikelser digitalt 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att Mariestads kommun redan arbetar 
strategiskt och löpande med digitalisering i samtliga verksamheter där 
avvikelser ingår som en del i detta. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen vara besvarad. 

Bakgrund 

Lillemor Ågren (S) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
kommunen ska kunna registrera alla avvikelser inom kommunens olika 
verksamheter (inte bara inom socialnämndens verksamhetsområde) digitalt. 
Kommunfullmäktige har i beslut den 24 februari 2020, § 13, överlämnat 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har beretts av 
kommunens digitaliseringsstrateg.  

Idag hanterar kommunens samtliga sektorer och verksamheter avvikelser i 
någon form. Arbetet med en övergång till digital registrering pågår som en del i 
verksamheternas arbete med att effektivisera sina verksamheter. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Lillemor Ågren (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut 
som innebär att motionen ska anses vara besvarad. 

 

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 § 163/21 
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Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-30 

Digitaliseringsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Protokollsutdrag kf § 13/20 

Motionen från Lillemor Ågren (S) om att registrera kommunala avvikelser 
digitalt 

 

Expedieras till: 
Motionären 
Sektorchef Åsa Alvner 
Digitaliseringsstrateg Maria Nilsson 
Kommunsekreteraren 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 101 Dnr 2021/00272 

Motion om budget i balans  
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

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

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige yrkat 
att kommunfullmäktiges beslut från den 30 september 2019, § 59, om åtgärder 
för budget i balans 2019, tas upp till prövning för klargörande om beslutet 
fortfarande gäller och i så fall att en prövning görs av om åtgärderna bör finnas 
kvar. 

Kommunfullmäktige har den 31 maj 2021, beslutat överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Med anledning av kommunstyrelsens beslut, § 148/21, att överprövningen av 
anställningar – beslut om vakanser- ny- och återanställningar överlämnas till 
kommundirektören, ekonomichefen och HR chefen kvarstår inte beslutet om 
prövning av kommunstyrelsens presidium. 

Tertialrapport 1, som baseras på redovisningen till och med april 
prognostiserade ett totalt underskott gentemot budget inom verksamheternas 
kostnader. Detta medför att åtgärderna om återhållsamhet av inköp/avtal råder 
enligt tidigare fattat beslut.  

Utifrån ovanstående är förslaget att motionen ska avslås. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar med tillstyrkande från Britta 
Wänström (V) bifall till motionen.  

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-27 

Sida 43 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Johan Abrahamsson (M) och Richard Thorell (M) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag till beslut som innebär avslag till motionen. 

 

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 § 164/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25 

Motionen 

Protokollsutdrag kf § 59/21 Åtgärder för budget i balans 2019 

Protokollsutdrag kf § 60/21 Motion om budget i balans 

 

Expedieras till: 
Motionären 
Kommundirektör Susanne Wirdemo 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kommunsekreteraren 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 102 Dnr 2021/00216 

Motion om att ändra kommunfullmäktiges arbetsordning 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen i arbetsordningen 
rörande interpellationer från ”Ett svar på en interpellation bör 
vara skriftligt” till ”Ett svar på en interpellation ska vara 
skriftligt”. 

2. Kommunfullmäktige beslutar vidare att interpellationer ska ges in 
till kommunkansliet senast två veckor före det sammanträde vid 
vilket ledamoten avser att ställa den. En interpellation ska 
besvaras under det sammanträde till vilket den är ställd och svaret 
ska lämnas in till kommunkansliet senast torsdagen veckan före 
fullmäktiges sammanträde för att det ska kunna delges samtliga 
ledamöter och ersättare.  

Bakgrund 

Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (Mp) har i en motion föreslagit att 
lydelsen i § 35 i kommunfullmäktiges arbetsordning om interpellationer ska 
ändras från ”Ett svar på en interpellation bör vara skriftligt” till ”Ett svar på en 
interpellation ska vara skriftligt”. De har även föreslagit att den administrativa 
enheten ska få i uppdrag att ta fram förslag på formulering till 
kommunfullmäktiges arbetsordning som ska reglera när ett skriftligt svar senast 
ska lämnas och på vilket sätt det ska tillgängliggöras för kommunfullmäktiges 
ledamöter. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 26 april 2021 att 
överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning.  

Reglering av interpellationer ska ingå i kommunfullmäktiges arbetsordning 
enligt 5 kap. 72 § Kommunallagen (2017:275), men det finns inte något lagkrav 
på hur och när en interpellation ska besvaras. I det förslag på arbetsordning för 
fullmäktige som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anges 
att en interpellation ska besvaras skriftligt och att svaret bör lämnas senast 
under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör enligt förslaget från SKR få del 
av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 
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En genomgång av arbetsordningar för ett antal kommuner och regioner av 
varierande storlek och geografisk placering indikerar att skriftligt svar på 
interpellationer vanligtvis krävs. Av totalt 30 arbetsordningar har 29 ett 
uttryckligt krav på skriftligt svar.  

I fråga om när en interpellation ska besvaras är regleringarna mer varierande. 18 
arbetsordningar anger att svar ska lämnas under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes, åtta arbetsordningar anger att svar 
lämnas under det företräde interpellationen ställs och i fyra arbetsordningar kan 
svaret lämnas under samma eller efterföljande sammanträde. Gemensamt för 
arbetsordningarna är att den ledamot som ställt en interpellation bör få ta del av 
svaret senast en dag innan det sammanträde då svaret ska lämnas.  

Det finns dock exempel på arbetsordningar där svar ska delges tidigare än så 
och till samtliga ledamöter och ersättare. I vissa arbetsordningar tydliggörs även 
hur och när svaret ska skickas, exempelvis till kommunkansliet innan ett särskilt 
klockslag en viss dag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås med motiveringen 
att krav på ett skriftligt svar på interpellationer kan hämma det politiska 
arbetet genom långa ledtider. 

Behandling på sammanträdet 

Britta Wänström (V) yrkar bifall till motionen samt till presidiets förslag. 

 

Mats Karlsson (MP) yrkar bifall till motionen. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut 
som innebär avslag till motionen. 

 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Ordförande Jan Wahn (C) tydliggör följande:  

Ett bifall till motionen innebär en ändring i arbetsordning till att 
interpellationer ska besvaras skriftligt. Bifallet innebär också att uppdrag 
ska ges till administrativa enheten att ta fram förslag till formulering till 
kommunfullmäktiges arbetsordning, som ska reglera när det skriftliga 
svaret senast ska lämnas och på vilket sätt det ska tillgängliggöras för 
kommunfullmäktiges ledamöter. 
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Ordförande Jan Wahn (C) informerar fullmäktiges församling om att 
presidiet i detta skede redan inhämtat administrativa enhetens förslag till 
formulering, vilket också är den formulering som finns redovisad i 
presidiets förslag. 

 

Ajournering begärs.  

 

Efter ajournering läggs istället följande yrkanden: 

Britta Wänström (V), Mats Karlsson (MP), Johan Abrahamsson (M) och 
Sebastian Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut. 

Johan Abrahamsson (M) yrkar i övrigt avslag till motionen. 

Britta Wänström (M) yrkar i övrigt att motionen ska anses vara besvarad. 

 

Ordförande Jan Wahn (C) konstaterar att det finns tre förslag till beslut, 
dels bifall till presidiets förslag till beslut, dels avslag till motionen och dels 
yrkande om att motionen ska anses vara besvarad. 

 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med presidiets förslag till beslut 
som innebär följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen i arbetsordningen rörande 
interpellationer från ”Ett svar på en interpellation bör vara skriftligt” till ”Ett 
svar på en interpellation ska vara skriftligt”. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att interpellationer ska ges in till 
kommunkansliet senast två veckor före det sammanträde vid vilket ledamoten 
avser att ställa den. En interpellation ska besvaras under det sammanträde till 
vilket den är ställd och svaret ska lämnas in till kommunkansliet senast 
torsdagen veckan före fullmäktiges sammanträde för att det ska kunna delges 
samtliga ledamöter och ersättare.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 142/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-04 

Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse, daterad 2021-05-31 

Sammanställning av arbetsordningar för fullmäktige i kommuner och regioner, 
2021-05-18 

Förslag på formulering - § 35 om interpellationer, 2021-05-18 
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Arbetsordning för fullmäktige, SKR  

Protokollsutdrag kf § 50/21 

Motionen 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktiges ledamöter 
Utredare Daniel Bohman  
Kommunsekreterare Eleonor Hultmark 
Administrativ chef Malin Eriksson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 103 Dnr 2021/00132 

Partistöd till Centerpartiet, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna 2021 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Centerpartiets ansökan 
om partistöd för år 2021 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Socialdemokraternas 
ansökan om partistöd för år 2021. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sverigedemokraternas 
ansökan om partistöd för år 2021 

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kristdemokraternas 
ansökan om partistöd för år 2021. 

Bakgrund 

Centerpartiet och Socialdemokraterna har den 18 respektive 19 maj 2021 
inkommit med begäran om partistöd för innevarande år. 
Sverigedemokraterna har den 28 juni 2021 och Kristdemokraterna den  
30 juni 2021 inkommit med begäran om partistöd för innevarande år. 
Ansökningarna omfattar även redovisning av hur partistödet använts 
föregående år samt granskningsintyg.  

Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  
årligen redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse 
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har 
använts ska även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska 
upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partistödet har använts. 

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 

Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente 
med regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att 
förtydliga rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt reglementet ska 
partierna i fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har 
använts föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med 
rekvisitionen av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska inkomma 
till kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas 
fullmäktige för beslut.  
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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 § 143/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-19 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-30 

Begäran om partistöd från Centerpartiet 2021-05-18 

Begäran om partistöd från Socialdemokraterna 2021-05-19 

Begäran om partistöd från Kristdemokraterna 2021-06-30 

Begäran om partistöd från Sverigedemokraterna 2021-06-28 

 

Expedieras till: 
Gruppledare för respektive parti 
Administrera enheten (för vidare hantering hos ekonomiavdelningen) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 104 Dnr 2021/00013 

Valärenden  
  

Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige (S) 
(KS 2021/299) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Gun-Britt Alenljung (S) till andre vice ordförande i 
kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

Catarina Åkerblad (S) har tidigare entledigats från uppdraget att vara andre vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
Den valda ledamoten 
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Kf § 104 (forts.) 
 

 

Entledigande och val till ledamot i utbildningsnämnden (M) 
(KS 2021/344) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Stefan Eriksson (M) från uppdraget att vara 
ledamot i utbildningsnämnden. 

2. På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Karin Reboli (M) 
till ledamot i utbildningsnämnden. 

Bakgrund 

Stefan Eriksson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att ledamot i 
utbildningsnämnden. 

 

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden (nämndsekr.) 
Lönekontoret 
Den valda ledamoten 
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Kf § 104 (forts.) 
 

 

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (M)  
(KS 2021/344) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Stefan Eriksson (M) från uppdraget att vara 
ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Begäran ska göras hos Länsstyrelsen om röstsammanräkning. 

Bakgrund 

Stefan Eriksson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara 
ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Lönekontoret 
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Kf § 104 (forts.) 
 

 

Entledigande av ersättare i socialnämnden (L)  
(KS 2021/355) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Maud Rosén (L) från uppdraget att vara 
ersättare i socialnämnden. 

Bakgrund 

Maud Rosén (L) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i 
socialnämnden. 

Valberedningen har att återkomma med förslag på ny ersättare efter Rosén (L). 

 

Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Lönekontoret 
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Kf § 104 (forts.) 
 

 

Entledigande av ersättare i socialnämnden (KD)  
(KS 2021/354) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Miriam Wahlström Svensson (KD) från 
uppdraget att vara ersättare i socialnämnden. 

Bakgrund 

Miriam Wahlström Svensson (KD) har begärt att bli entledigad från uppdraget 
att vara ersättare i socialnämnden. 

Valberedningen har att återkomma med förslag på ny ersättare efter Wahlström 
Svensson (KD). 

 

Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Lönekontoret 
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Kf § 104 (forts.) 
 

 

Entledigande av ersättare i överförmyndarnämnden (KD)  
(KS 2021/354) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Miriam Wahlström Svensson (KD) från 
uppdraget att vara ersättare i överförmyndarnämnden. 

Bakgrund 

Miriam Wahlström Svensson (KD) har begärt att bli entledigad från uppdraget 
att vara ersättare i överförmyndarnämnden. 

Valberedningen har att återkomma med förslag på ny ersättare efter Wahlström 
Svensson (KD). 

 

Expedieras till: 
Överförmyndarnämnden (nämndsekr.) 
Lönekontoret 
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Kf § 104 (forts.) 
 

 

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (C)  
(KS 2021/363) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Helena Hallerhed (C) från uppdraget att 
vara ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Begäran ska göras hos Länsstyrelsen om röstsammanräkning. 

Bakgrund 

Helena Hallerhed (C) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara 
ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Lönekontoret 
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Kf § 104 (forts.) 
 

 

Entledigande och val av ledamot samt ersättare i 
kommunstyrelsen (KS 2021/385) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Erik Ekblom (M) från uppdraget att vara 
ledamot i kommunstyrelsen. 

2. Kommunfullmäktige utser Rickard Thorell (M) till ledamot i 
kommunstyrelsen efter Ekblom (M). 

3. Kommunfullmäktige utser Henrik Andersson (M) till ersättare i 
kommunstyrelsen efter Thorell (M). 

Bakgrund 

Erik Ekblom (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i 
kommunstyrelsen.  

Richard Thorell (M) som idag har ett uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
föreslås utses till ny ledamot efter Ekblom. Fullmäktige har då även att utse ny 
ersättare i kommunstyrelsen efter Thorell (M) till vilket Henrik Andersson 
föreslås. 

 

Expedieras till: 
De utsedda  
Kommunsekreteraren 
Lönekontoret 
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