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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-27 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad, kl 18:00-21:00 

Beslutande Se nästa sida 

  

Utses att justera Richard Thorell och Sebastian Clausson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 35-55 

 Eleonor Hultmark  

Ordförande   

 Jan Wahn  

Justerande  

 Richard Thorell Sebastian Clausson 
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Beslutande Jan Wahn (C), ordförande 
Catarina Åkerblad (S), 2:e vice ordförande 
Johan Abrahamsson (M), ledamot ej § 50  
Anette Karlsson (M), ledamot 
Henrik Karlsson (M), ledamot 
Erik Ekblom (M), ledamot 
Göte Andersson (M), ledamot ej § 51  
Anders Bredelius (M), ledamot ej § 51  
Ola Jonegård (M), ledamot 
Yvonne Gogolin (M), ledamot 
Richard Thorell (M), ledamot 
Elin Abrahamsson (M), ledamot 
Anders Karlsson (C), ledamot 
Göran Hellström (L), tjänstgörande ersättare 
Morgan Forsberg (KD), ledamot 
Ida Ekeroth (S), ledamot ej §§ 50-51  
Janne Jansson (S), ledamot  
Linnea Wall (S), ledamot 
Sebastian Clausson (S), ledamot 
Leif Udéhn (S), ledamot 
Ola Bertilsson (S), ledamot 
Per Rosengren (V), ledamot 
Marie Engström Rosengren (V), ledamot 
Mats Karlsson (MP), ledamot 
Henrik Andersson (-), ledamot 
Henrik Claesson (MAP), ledamot 
Riitta Holmblad (SD), ledamot 
Carl-Gunnar Sand (SD), ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-04-27 

Anslagsdatum 2020-05-06 Anslaget tas ner 2020-05-28 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Överenskommelse om reducerat antal ledamöter  

 
 
Enligt överenskommelse vid gruppledarmöte beslutades om reducerat antal 
ledamöter till kommunfullmäktiges sammanträden på grund av pågående 
pandemi. I samband med uppropet noteras till protokollet att ett parti frångår 
överenskommelsen då en ledamot för mycket deltar på dagens sammanträde. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 35 Dnr 2020/00123  

Information om Mariehus AB:s verksamhet år 2019 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen antecknas till protokollet.       

Bakgrund 

I enlighet med föreskrifter för bolaget ska den verkställande direktören för 
Mariehus AB informera fullmäktige om bolagets och dotterbolagens 
verksamheter för föregående år.  

Med anledning av den pågående pandemin har fullmäktige beslutat att inte ha 
några föredragande informationspunkter på dagordningen. Därför har Mariehus 
AB lämnat en skriftlig redovisning över verksamheten för 2019 som delges 
fullmäktige.  

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 

Mariehus AB:s redovisning över verksamhetsåret 2019  

Mariehus AB, Årsredovisning 2019      

 

Expedieras till: 
Mariehus AB, vd Stefan Rånes 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 36 Dnr 2020/00174  

Information om VänerEnergi AB:s verksamhet år 2019  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen antecknas till protokollet.       

Bakgrund 

I enlighet med föreskrifter för bolaget ska den verkställande direktören för 
VänerEnergi AB informera fullmäktige om bolagets och dotterbolagens 
verksamheter för föregående år.  

Med anledning av den pågående pandemin har fullmäktige beslutat att inte ha 
några föredragande informationspunkter på dagordningen. Därför har 
VänerEnergi AB lämnat en skriftlig redovisning över verksamheten för 2019 
som delges fullmäktige.   

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 

VänerEnergi AB:s redovisning över verksamhetsåret 2019 

VänerEnergi AB, årsredovisning 2019          

 

Expedieras till: 
VänerEnergi AB, vd Rolf Åkesson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 37 Dnr 2020/00097  

Årsredovisning 2019 för Mariestads kommun  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2019 i Mariestads 
kommun.       

Bakgrund 

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. 
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och 
balansräkning, finansieringsanalys samt sammanställd redovisning med 
kommunal verksamhet i annan juridisk form. 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads 
kommun år 2019. Ekonomichef Christina Olsson informerar om 
årsredovisningen på sammanträdet för kommunstyrelsen och arbetsutskottet. 
Med anledning av den pågående pandemin har fullmäktige beslutat att hålla sina 
sammanträden så korta som möjligt och därför inte ha några föredragningar av 
ärendena. Av denna anledning delges fullmäktige även den presentation som 
ekonomichefen visade vid redovisningen av ärendet för såväl kommunstyrelsen 
som arbetsutskott.  

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 § 67/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-16 

Årsredovisning 2019 för Mariestads kommun, kompletterad 2020-04-21    

Revisionsrapport årsredovisning Mariestad 2019  

Ekonomichefens presentation  
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Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Kommunrevisionen 
Kommuninvest Alexander.Fredriksson@kommuninvest.se 

 

mailto:Alexander.Fredriksson@kommuninvest.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 38 Dnr 2020/00141  

Finansuppföljning i samband med årsbokslut 2019 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen i samband med årsbokslut 
2019.  

Bakgrund 

Kommunens Finanspolicy ska ge vägledning för den finansiella verksamheten. 
Kommunens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, upplåning, 
leasing, placering och borgen. Ekonomiavdelningen har sammanställt en 
uppföljning i samband med årsbokslutet 2019 för Mariestads kommun. 
Ekonomichef Christina Olsson informerar om finansuppföljningen på 
sammanträdet.  

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 § 68/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-24 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-23 

Finansuppföljning vid årsbokslut 2019 för Mariestads kommun, rev. 2020-04-03 

 

Expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 39 Dnr 2020/00162  

Revisionsberättelse 2019 - Fråga om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda 
förtroendemän (inklusive samtliga gemensamma nämnder 
inom MTG) 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.   

Det antecknas att de som är ledamöter i kommunstyrelsen och övriga nämnder 
inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.    

Bakgrund 

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

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

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

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

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

 Kommunstyrelsen och tekniska nämnden har delvis bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt, men på ett ekonomiskt 

tillfredsställande sätt.  

 Socialnämnden och utbildningsnämnden har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, men inte på ett 

ekonomiskt tillfredsställande sätt.  

 Miljö- och byggnadsnämnden och överförmyndarnämnden 

har bedrivit verksamheten på att ändamålsenligt sätt och på 

ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

 Räkenskaperna är i allt väsentligt är rättvisande och den 

interna kontrollen har varit tillräcklig.  

 Den finansiella måluppfyllelsen är delvis förenligt med 

fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det 

finansiella perspektivet. Ett av de två finansiella målen för 

2019 är uppfyllt. 

 Verksamhetens utfall är delvis förenligt med fullmäktiges 

övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga 

målen för 2019 är delvis uppfyllda. 

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

Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning för 2019 fastställs. 
Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen.     

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Revisionsberättelse för Mariestads kommun 2019, upprättad av 
kommunrevisionen, april 2020.  

Revisionsrapport över årsredovisningen för Mariestad 2019, upprättad av PwC, 
april 2020. 
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Granskningsrapport för Mariehus AB 2019 

Granskningsrapport för Mariehus Ärlan AB 2019 

Granskningsrapport för Mariehus Uttern AB 2019 

Granskningsrapport för VänerEnergi AB 2019 

Granskningsrapport för VänerEl AB 2019 

Granskningsrapport för Katrinefors Kraftvärme AB 2019 

 

Expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Samtliga nämnder 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 40 Dnr 2020/00007  

Anmälningsärenden 

  

Anmälan av nyvalda i kommunfullmäktige  

Länsstyrelsen har i beslut den 8 april 2020 utsett följande ledamot i 
kommunfullmäktige:  

 Sven-Inge Eriksson (KS) 

 

Länsstyrelsen har i beslut den 8 april 2020 utsett följande ersättare i 
kommunfullmäktige: 

 Göran Sagen (KD)  

 Staffan Haukland (V) 

 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
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Kf § 40 (forts.) 

 

Anmälan om förtroendevald Henrik Andersson obunden mot parti (KS 
2018/347) 

Fullmäktigeledamoten Henrik Andersson som innehar ett mandat i 

den direktvalda politiska församlingen har i en skrivelse meddelat att 

han inte längre kommer att representera Mariestadspartiet, utan vara 

obunden mot ett parti, så kallad politisk vilde. 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
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Kf § 40 (forts.) 

 

Anmälan av kommunstyrelsens beslutade medborgarförslag 

 

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen beslutat om följande 
medborgarförslag: 

 Medborgarförslag om att anordna en skräpplockardag våren 2020.  
(KS 2019/474) 
Förslaget av avslagits. 
 

Beslutet anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
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Kf § 40 (forts.) 

 

Anmälan av socialnämndens beslutade medborgarförslag 

 

På uppdrag av kommunfullmäktige har socialnämnden beslutat om följande 
medborgarförslag: 

 Medborgarförslag om att det ska finnas en syn- och 
hörselinstruktör i kommunen (KS 2019/458) 
Förslaget av avslagits. 
 

Beslutet anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
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Kf § 40 (forts.) 

 

Beslut om förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg 
(KS 2019/251) 

 

Under 2019 fick medlemskommunerna ett förslag till ny 

förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg. Eftersom 

medlemskommunerna inte fattade likalydande beslut kunde den inte 

träda i kraft från den 1 januari 2020. Direktionen meddelar att de 

beslutat att ta frågan om förbundsordning till vidare beredning. 

Kommunfullmäktige noterar informationen.   
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Kommunfullmäktige 

Kf § 41 Dnr 2020/00047  

Anmälan av nya medborgarförslag 

  

Medborgarförslag om att sätta upp belysning och asfaltera gångbanan 
bakom/mellan ”Swedbankhuset” och järnvägen (KS 2020/82) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun ser ett behov av att asfaltera platsen 
bakom/mellan Swedbankhuset och järnvägen samt sätta upp belysning. Platsen 
är ofta lerig och personer anges uppleva otrygghet när man passerar den 
angivna sträckan.  
 

 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kf § 41 (forts.) 

 

Medborgarförslag om att utlysa en ”Mariestäd-dag” (KS 2020/131) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun förslår att kommunen ska införa en årlig 
”Mariestäd-dag”.  

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kf § 41 (forts.) 

 

Medborgarförslag om att digitalisera alla utskick från kommunen  
(KS 2020/172) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun förslår att kommunen ska digitalisera alla 
utskick från Mariestads kommun via exempelvis tjänster som Kivra i syfte att 
förenkla, spara miljön och portokostnader.  

      

Expedieras till: 
Sektorchef ledning Åsa Alvner 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 42 Dnr 2020/00046  

Anmälan av nya motioner  

  

Inga nya motioner har anmälts till sammanträdet. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 43 Dnr 2020/00048  

Frågor och interpellationer 

  

 
Inga frågor eller interpellationer har anmälts till sammanträdet. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 44 Dnr 2019/00021  

Utökning av investeringsbudgeten 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för 2020 
med 25 miljoner kronor för exploateringsinvesteringar samt ökade 
kostnader för pågående investeringar. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för 
kommunstyrelsen till förfogande utökas med 20 miljoner kronor för 
exploateringsinvesteringar och för tekniska nämnden med 5 miljoner 
kronor för färdigställande av ishallen. 
 

3. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att nyupplåna med ytterligare 25 
miljoner kronor. Därmed uppgår den totala låneramen till 175 miljoner 
kronor.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, §§ 4-5, om mål och budget 
2020-2022. Budgeten omfattar en total investeringsram för åren 2020-2022, 
485,7 miljoner kronor. För året 2020 uppgår investeringsramen till 190,2 
miljoner kronor varav 66,2 miljoner kronor är taxefinansierade investeringar. 
Investeringsramen finansieras med egna medel och nyupplåning. I samband 
med budgetbeslutet beslutades om en låneram om 150 miljoner kronor.  

För året 2020 har lånen utökats hittills med 80 miljoner kronor, i och med en 
utökad investeringsbudget från 190,2 miljoner kronor till 215,2 miljoner kronor 
finns det en stor risk för att låneramen om 150 miljoner kronor inte kommer att 
hålla. Därför utökas låneramen med 25 miljoner kronor.  

Mariestad kommun har under några år varit i en expansiv tillväxtfas vilket har 
medfört en ökad befolkningstillväxt under 2019, för att fortsätta utvecklingen 
och satsningen kommer det att krävas ytterligare exploatering. Dessa nya 25 
miljoner kronor kommer att användas till exploateringsinvesteringar samt ökade 
kostnader för pågående investeringar.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens 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 § 72/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-07 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-07 

 

Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonomichef Christina Olsson 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 45 Dnr 2019/00271  

Införandet av koncernbank 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet så att bolagens yttranden 
och frågor kan hanteras innan fullmäktige beslutar om frågan. 

Bakgrund 

En förstudie har genomförts med köpt stöd av Skövde kommuns finans 
controller Bas Thijssen. Förstudien har presenterats för kommunstyrelsen och 
kommunchefens ledningsgrupp samt vd och ekonomichefer från bolagen.  

Förstudien visar på främsta fyra anledningar till att införa koncernbank, vilket 
är följande: 

1. Likviditetshantering, vilket medför att samla all likviditet i ett 
koncernkonto. 

2. Riskhantering, utifrån att se på finansieringsrisken i omvärlden. I den 
hanteringen omfattas ränterisken, marginalrisken samt operationella 
risker.  

3. Finansiella vinster med hantering av större volymer utifrån att det är 
vissa fördelar med större volymer, rätt tid för transaktioner, optimering 
av finansiell struktur i koncernen samt ackumulering av kompetens på 
ett ställe. 

4. Ackumulerad kompetens, vilket innebär att det finns skalfördelar av att 
hantera finansfrågorna inom en koncernbank och bygga upp 
spetskompetens inom finansieringsfrågor samt minskar behov av 
externa konsultinsatser. 

 

Ett sista steg för att införa koncernbank är att besluta om infasningsstrategi och 
ta fram en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet. 

Kommunstyrelsens uppdrag 

Kommunstyrelsen har i beslut gett ekonomichefen uppdrag att parallellt 
med ärendets fortsatta beredning ta fram förslag till infasningsstrategi och 
en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet. 

Då frågan är av principiell karaktär har kommunstyrelsen har begärt att 
kommunens bolag ska yttra sig innan fullmäktige beslutar om frågan. 
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Yttrande från VänerEnergi AB:s styrelse (inkom 2020-04-25) 

Styrelsen har tagit del av information rörande koncernbank lämnad av Christina 
Olsson, ekonomichef i Mariestads kommun, och Bas Thijssen, finanscontroller 
i Skövde kommun. 
 
Styrelsen konstaterar att det ännu inte finns något förslag till hur en 
koncernbank ska utformas och vilka delar som skall ingå i dess uppdrag varför 
det är svårt för styrelsen att bedöma hur en koncernbank kommer att påverka 
ekonomi och verksamhet i VänerEnergi.  
 
Viktiga aspekter som måste belysas i ett framtaget avtal eller en ny finanspolicy 
är hur ansvarsfrågan mellan huvudägare och bolag ska hanteras. Dessutom hur 
minoritetsägarens, Töreboda kommun, intressen ska hanteras.  
Styrelsen ställer sig i övrigt positiv till fortsatt utredning av en koncernbank i 
Mariestads kommun. 
 

Yttrande från Mariehus AB:s styrelse (inkom 2020-04-27) 

Styrelsen har tagit del av information rörande koncernbank. Informationen är 
bestående utav utskick av Christina Olsson, ekonomichef i Mariestads 
kommun, och Bas Thijssen, finanscontroller i Skövde kommun, i kallelsen till 
styrelsemöte den 28/4. 
 
Styrelsen konstaterar att det ännu inte finns något förslag till hur en 
koncernbank ska utformas och vilka delar som skall ingå i dess uppdrag varför 
det är svårt för styrelsen att bedöma hur en koncernbank kommer att påverka 
ekonomi och verksamhet i Mariehus AB.  
 
Viktiga aspekter som måste belysas i ett framtaget avtal eller en ny finanspolicy 
är hur ansvarsfrågan mellan huvudägare och bolag ska hanteras samt eventuella 
ökade kostnaderna som kan kommer att påföras bolaget, kontra 
borgensavgiften bolaget har idag. 
 
Styrelsen ställer sig i övrigt positiv till fortsatt utredning av en koncernbank i 
Mariestads kommun i och med eventuella kostnadsbesparingar för hela 
koncernen där tillika Mariehus AB.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska införa en 
koncernbank med ikraftträdande den 1 januari 2021.      

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att ärendet ska återremitteras så att bolagens yttranden 
och frågor kan hanteras innan fullmäktige beslutar om frågan. 
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Linnea Wall (S), Per Rosengren (V) och Mats Karlsson (MP) tillstyrker 
Ekeroths (S) yrkande om återremiss. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp frågan om återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i enlighet med Ekeroths (S) 
yrkande. Fullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet genom så 
kallad minoritetsåterremiss.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 73/20 

Yttrande från VänerEnergi AB:s styrelse, inkom 2020-04-25 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 

Utredning kring möjligheterna för en koncernbank 

 

Expedieras till: 
Kommunens bolag 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 46 Dnr 2020/00142  

Underhållsplan och investeringsplan med tillhörande 
finansiering för Mariehus AB 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Mariehus AB:s femåriga underhållsplan 
och investeringsplan. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om finansiering för Mariehus AB och om  
begäran om utökad borgen om 240 miljoner kronor i samband med 
införande av koncernbank.  

Bakgrund 

En förstudie av införande av koncernbank har genomförts och den har 
presenterats till kommunstyrelsen och kommunchefens ledningsgrupp samt vd 
och ekonomichefer från bolagen.  

När kommunfullmäktige har beslutat om koncernbank kommer inte 
borgensram till bolag att tillämpas utan kommunfullmäktige fastställer då 
årligen en upplåningsram för kommunen och en utlåningsram till bolagen. 
Detta medför att det är kommunen som sköter upplåningen och 
riskhanteringen för bolagen och bolagen kan avropa på utlåningsramen. 
Finansiering sker företrädesvis genom checkräkningskredit, alternativ genom 
låneavi.  

Mariehus AB redovisar underhållsplan och investeringsplan för åren 2020-2024 
om 275 miljoner för Mariehus nuvarande fastighetsbestånd. Bolaget begär en 
utökad borgensram om 240 miljoner kronor för denna period. Bolaget har i 
nuläget en kommunal borgen om 760 miljoner kronor och begär om en 
utökning till 1 000 miljoner kronor. Behovet av nyupplåning är inte i närtid utan 
kan invänta beslut om koncernbank.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Per Rosengren (V) yrkar att beslutspunkt 2 ska strykas. Istället ska hänvisning 
ske till att frågan tas i budgetarbetet när man vet om koncernbank införs. 
 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-27 

Sida 29 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Johan Abrahamsson (M) och Linnea Wall (S) tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
 

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

Omröstning begärs och genomförs med följande av fullmäktige godkända 
propositionsordning: 
 

Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska 
besluta i enlighet med Rosengrens (V) yrkande röstar nej. 
 

Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 3 nej-röster. (21 ledamöter är 
frånvarande).   
 

Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 

Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, 
protokollsbilaga 1.    

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 74/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 

Begäran från Mariehus om utökad borgen 

Underhållsplan 2020-2024 

Investeringsplan 5 år 

Styrelseprotokoll Mariehus AB 2019-12-05 

 

Expedieras till: 
Mariehus AB, vd Stefan Rånes 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 47 Dnr 2020/00175  

Ägarinstruktion inför bolagsstämma i VänerEnergi AB 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunens ombud ges följande ägarinstruktion inför bolagsstämma i 
Vänerenergi AB: 

Ägarutdelningen i Vänerenergi AB ska för budgetåret 2019 öka med 6 miljoner 
kronor till totalt 12 miljoner kronor. Utökningen ska fördelas utifrån ägarandel 
mellan ägarna Mariestads kommun (88 procent) och Töreboda kommun (12 
procent).  

För Mariestads del ska den utökade utdelningen delas lika mellan 
socialnämnden och utbildningsnämnden.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 april 2020, § 137, att öka 
ägarutdelningen från Vänerenergi AB för år 2019 med 6 miljoner kronor.  

Kommunchefen fick i uppdrag att skriva fram skriva fram ett beslutsunderlag. 

Ekonomichefens förtydligande 

Utdelningen hanteras som en anteciperade utdelning vilket innebär att 
Mariestads kommun under år 2020 bokar detta som en fordran på VänerEnergi 
AB. Bolaget hanterar detta först då de fastställer årsredovisningen för 2020 där 
det tas med i förslag om vinstdisponering. I likvida medel erhåller Mariestads 
kommun detta efter VänerEnergis AB:s bolagstämma för år 2020. 
 

Yttrande från VänerEnergi AB:s styrelse (inkom 2020-04-25) 

Styrelsen i VänerEnergi AB har noterat att kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun har önskemål om ökad aktieutdelning från bolaget, 12 mkr istället för 
som tidigare 6 mkr.  
 
Det konstateras att bolagets årsredovisning för 2019 är undertecknad, reviderad 
och färdigtryckt med ett förslag till utdelning på 6 mkr enligt ägarnas tidigare 
begäran. Styrelsen förordar att ägaren hanterar frågan som en s.k. anteciperad 
utdelning i sitt bokslut för 2020. Detta för att bolaget inte ska behöva göra om 
bokslut, årsredovisning, revision och deklaration för moderbolag och koncern 
samt att inte behöva skjuta upp fastställda bolagsstämmor.  
 
Styrelsen önskar vidare en dialog med ägaren för att i framtiden mera långsiktigt 
kunna hantera utdelningsfrågan.  
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Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut     

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M), Sebastian Clausson (S) och Marie Engström 
Rosengren (V) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 76/20   

Yttrande från VänerEnergi AB:s styrelse, inkom 2020-04-25 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-03 

Protokollsutdrag ksau § 137/20 

 

Expedieras till: 
VänerEnergi AB 
Ekonomichef Christina Olsson 
Töreboda kommun 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 48 Dnr 2020/00129  

Delägarskap i Bredband Östra Skaraborg AB 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tillstyrker att VänerEnergi AB blir delägare i Bredband 
Östra Skaraborg AB till 20 procent av aktierna, genom en riktad nyemission. 
Köpeskillingen uppgår till 2 865 000 kronor.  

Bakgrund 

Sedan flera år har VänerEnergi AB fört diskussioner om att bli delägare i 
Bredband Östra Skaraborg, (BÖS AB). Sedan år 2016 finns ett avtalat 
samarbete beträffande gemensam beredskap och från 2018 finns det en 
avsiktsförklaring och en handlingsplan för det fortsatta samarbetet.  

Under förutsättning att kommunfullmäktige i Töreboda och Mariestads 
tillstyrker delägarskap i Bredbrand Östra Skaraborg är avsikten att VänerEnergi 
AB blir ny delägare under 2020 genom en riktad nyemission i BÖS AB. 
VänerEnergi AB ska förvärva 1 500 stycken nyemitterade aktier varefter det 
totala antalet aktier i BÖS AB kommer att uppgå till 7 500 stycken.  

Emissionspriset för dessa aktier har bestämts via en kombination av en 
avkastningsvärdering av BÖS AB samt vad bolaget har för justerat eget kapital i 
sin balansräkning. Värderingsmetoderna ger väldigt lika resultat. 

BÖS AB:s styrelse har beslutat att erbjuda VänerEnergi AB 1 500 nyemitterade 
aktier till priset 1 910 kronor per aktie, det vill säga till en total köpeskilling om 
2 865 000 kronor. Bredband Östra Skaraborg AB kommer vid årets 
bolagstämma att ändra firmanamn till Bosnet AB. 

Syfte med delägarskap 

 Syftet med VänerEnergi AB:s delägarskap i Bredband Östra Skaraborg 
är bland annat följande:  

 Samtliga parter ska ha en ekonomisk vinning av att samarbeta jämfört 
med att agera på egen hand.  

 Samtliga parter får bättre resurser och en minskad sårbarhet för 
personella förändringar och störningar av olika slag. 

 Kunderna ska kunna ges en bättre service, support och ett större utbud 
av tjänster jämfört med att agera på egen hand. 

 Kunderna ska erhålla bättre kvalitet och driftsäkerhet jämfört med att 
agera på egen hand. 
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Ytterligare tillkommande anledningar till delägarskap är kundfokus och 
teknikval där VänerEnergi och övriga delägare i Bredband Östra Skaraborg 
delar samma syn på god service, support och felavhjälpning samt drift- och 
leveranssäkerhet som viktiga parametrar. VänerEnergi och nuvarande delägare i 
BÖS AB använder sig redan av samma teknik i näten, så kallad GPON som är 
en passivteknik som är mera leveranssäker och billigare att supporta. Ett 
tekniksamarbete mellan VänerEnergi AB och BÖS AB finns redan idag, till 
exempel med en gemensam beredskap. Det är därför naturligt att inom ramen 
för ett delägarskap kunna bygga upp en gemensam driftorganisation. 

Konsekvenser 

I och med delägarskap i BÖS AB är avsikten att VänerEnergi ska byta 
kommunikations-operatör från Fastbit/Openbit till BÖS/Bosnet som är 
kommunikationsoperatör hos övriga delägare. Det innebär att VänerEnergi vid 
en övergång till BÖS AB som kommunikatörsoperatör kommer att avyttra all 
den aktiva utrustning man idag har till BÖS AB.  I dagsläget äger VänerEnergi 
den aktiva utrustningen i sina nät trots att det är Fastbit som är 
kommunikationsoperatör. Fastbit agerar alltså i dagsläget inte som en fullskalig 
kommunikationsoperatör, då man inte sköter den tekniska driften utan bara 
marknadsföring och kundbearbetning. 

Detta innebär att VänerEnergi AB kommer att lämna samarbetet med 
Fastbit/Openbit-plattformen. Konsortialavtalet med övriga delägare i Fastbit 
har ett års uppsägningstid varför en lämplig tidpunkt för byte av 
kommunikationsoperatör skulle vara 1 april 2021.  

VänerEnergi har under många år haft flera frågeställningar angående Fastbits 
verksamhet och utveckling där delägarna inte har samsyn. Från VänerEnergis 
sida menar man att man inte nått fram med sina önskemål om driftsamarbete, 
kundfokus och utveckling av tjänster.  

VänerEnergi AB har inte kunnat inleda något tekniksamarbete eftersom 
Fastbits driftorganisation Göliska IT inte tillåts agera utanför ägarkommunerna 
Lidköping, Skara, Götene. Vidare har VänerEnergi inte fått gehör för att 
använda en annan extern driftoperatör till Fastbit då övriga delägare ansett att 
Göliska IT ska ha uppdraget. Lidköpings kommun har därtill visat tveksamhet 
till att driva Fastbit vidare i nuvarande form.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut     

Behandling på sammanträdet 

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

Protokollsutdrag ks § 79/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-13 

Avsiktsförklaring om driftsamarbete i stadsnäten 

Konsortialavtal mellan aktieägarna i BÖS AB 

Underlag för beslut i styrelsen för VänerEnergi AB, ” VänerEnergi AB blir ny 
delägare i Bredband Östra Skaraborg AB” 

Skrivelse upprättad av VD Rolf Åkesson 2020-03-12, Delägarskap i Bredband 
Östra Skaraborg AB  

Protokollsutdrag från styrelsens för VänerEnergi AB § 23/20   

Vd:ns var på fråga från ksau angående Fastbit 

 

Expedieras till: 
VänerEnergi AB 
Töreboda kommun 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 49 Dnr 2016/00105  

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Gamla staden 
3:1 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Gamla staden 3:1 m.fl., 
Mariestads centralort, Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Beslut om att upprätta en ny detaljplan för aktuellt område fattades av 
kommunstyrelsen den 16 maj 2016, och planenheten fick i uppdrag att göra 
detta. 

Gamla staden 3:1 ägs av Trafikverket och används idag mycket sparsamt. 
Marken har tidigare använts som bangård och uppläggningsplats. Trafikverket 
som äger marken har inte längre behov av detta område och är därför villiga att 
sälja området till Mariestads kommun och intilliggande industri, MannTek. 
Mariestads kommun planerar att bygga en parkeringsplats på området närmast 
Mariestads stationsområde och MannTek planerar att bygga ut pågående 
industriverksamhet på fastigheten Sutaren 4. Parkeringsplatsen avses fungera 
såväl som en centralt belägen parkeringsplats för allmänheten som för arbets- 
och studiependling med buss och tåg. Med en pendelparkering ges boende 
längre ifrån resecentrum möjlighet att ta bilen till resecentrum för vidare färd 
med kollektiva transportmedel. Vidare föreslås en gång- och cykelväg i 
nordsydlig riktning.  

Byggnadshöjden för föreslagen industrimark avgränsas till 10 meter för att 
harmonisera med intilliggande byggnad samtidigt som det lever upp till 
verksamhetens behov. En framtida utbyggnad av industriverksamheten avses 
bli i form av en demohall och förväntas inte ge upphov till olägenheter för 
omgivningen.  

I samband med Trafikverkets projekt med byggnation av en 
tillgänglighetsanpassad perrong på Kinnekullebanan i anslutning till Mariestads 
resecentrum framkom behov av flytt av spår som påverkar fastigheterna Gamla 
staden 6:1 (Mariestads kommun) och Sutaren 4 (MannTek). Den berörda 
marken är planlagd för industriändamål och behöver - för att ansökt 
lantmäteriförrättning ska gå igenom - planläggas för järnvägsändamål. Som 
underlag för ansökt fastighetsreglering finns ett avtal tecknat mellan 
Trafikverket, Mariestads kommun och MannTek.  
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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 § 81/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-18 

Plankarta, antagandehandling 

Planbeskrivning, antagandehandling 

Behovsbedömning MKB 

Kontroll av schaktbotten Mariestads bangård (Miljöanalys, 2018)  

Översiktlig undersökning Mariestad bangård (AECOM, 2017) 

Riskanalys transport av farligt gods (Norconsult, 2016)   

Dagvattenutredning (Sweco, 2019) 

Samrådsredogörelse 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Mitta AB, 2020) 

Granskningsutlåtande    

Miljöteknisk markundersökning 

 

Expedieras till: 
Planarkitekt Lisa Heller 
Planchef Adam Johansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 50 Dnr 2020/00064  

Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i 
direktionen för Skaraborgs kommunalförbund 2019 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för Skaraborgs 
kommunalförbund och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i direktionen för Skaraborgs kommunalförbund för 
verksamhetsåret 2019. 

Jäv 

Johan Abrahamsson (M) och Ida Ekeroth (S) anmäler jäv och deltar inte i 
beredning och beslut av ärendet.  

Bakgrund 

Från och med hösten 2019 gick Skaraborgs Kommunalförbund från att vara ett 
kommunalförbund med fullmäktige, till att vara ett kommunalförbund med 
direktion. Direktionen består av kommunalråden från Skaraborgs femton 
kommuner och ersättare, det vill säga kommunernas oppositionsråd. Tidigare 
var det förbundets fullmäktige som slutligen godkände kommunalförbundets 
årsredovisning, men med den nya organisationen tar direktionen det beslutet 
och rekommenderar därefter alla kommuner att godkänna årsredovisningen.  

Skaraborgs Kommunalförbund har godkänt årsredovisning 2019 vid sitt 
direktionsmöte den 13 mars 2020 och därefter lämnat till respektive kommuns 
fullmäktige för ett slutligt godkännande. 

Årsredovisningen innehåller förvaltnings- och verksamhetsberättelse, 
redovisning av räkenskaperna för året i en resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalys samt noter till. Verksamheten har under året varit omfattande 
och förbundet bedriver och är delaktig i flera projekt och 
verksamhetsutvecklingsuppdrag åt medlemskommunerna. Den ekonomiska 
verksamheten uppvisar ett positivt resultat på 482 000 kronor. Det budgeterade 
resultatet var 23 000 kronor. De huvudsakliga anledningarna till det positiva 
resultatet kan hänvisas till ej nyttjade konsultmedel, periodvisa personalvakanser 
samt kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet hos personalen. 

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet 
under år 2019. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 
och ansvarsprövning.  
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Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Skaraborgs 
kommunalförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
styrelsens interna kontroll varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna 
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Specifika och 
utvärderingsbara mål kopplade till god ekonomisk hushållning saknas emellertid 
(såväl finansiella som verksamhetsmässiga).  

Med utgångspunkt i ovanstående tillstyrker revisorerna att direktionen och 
enskilda ledamöter i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 
och att årsredovisningen för år 2019 godkänns. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 84/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-09 (reviderad pga. 
kompletterande underlag från kommunalförbundet efter arbetsutskottets 
sammanträde) 

Protokollsutdrag ksau § 131/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Årsredovisning 2019 för Skaraborgs kommunalförbund med tillhörande 
revisionsberättelse  

Revisionsrapport Mediapoolen 

Revisionsrapport Gryning Vård AB 

Protokoll från förbundsdirektionen Skaraborgs kommunalförbund 2020-03-13  

 

Expedieras till: 
Skaraborgs kommunalförbund info@skaraborg.se 

mailto:info@skaraborg.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 51 Dnr 2020/00136  

Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg år 2019 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg för verksamhetsåret 2019. 

Jäv 

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

Bakgrund 

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat 
årsredovisning för år 2019. Direktionen har ansvaret för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvarar även för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll. 

Direktionen behandlade årsbokslutet vid sitt sammanträde den 5 mars 2020 och 
beslutade då att godkänna bokslutet. De beslutade även att inte återställa det 
negativa balanskravsresultatet med hänvisning till synnerliga skäl, det vill säga 
förbundets finansiella ställning. 

Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer att förbundets verksamhet har 
skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Årsredovisningen är i allt 
väsentligt rättvisande. Den är delvis upprättad enligt lag om kommunal 
bokföring och redovisning och god redovisningssed. Revisorerna gör dock 
följande noteringar:  

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende att anpassning till ny lagstiftning 
ej skett i sin helhet avseende utformning av förvaltningsberättelsen. 

Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på ekonomi i 
balans för år 2019, -1.1 mnkr. 

Revisorerna kan inte bedöma om utfallet för verksamhetsmålen är förenliga 
med fastställda mål. 

Direktionen lämnar inte en sammanfattande bedömning över den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 
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Med anledning av ovanstående rekommenderar revisorerna direktionen att 
fullfölja anpassning till ny lagstiftning (LKBR) och göra uppdateringar till 
årsredovisningen 2020. Vidare rekommenderas att direktionen även i övrigt ska 
göra justeringar i kommande årsredovisning i enlighet med de iakttagelser som 
framgår av revisionens granskningsrapport.  

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 § 85/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-18 

Årsredovisning 2019 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Revisionsberättelse 2019 upprättad av revisorerna 2020-03-05  

Granskningsrapport för 2019 upprättad av PwC i mars 2019. 

Protokollsutdrag från sammanträde med direktionens beredningsutskott för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2019-03-28 § 2, Revision av årsbokslut år 
2018. 

Protokollsutdrag från sammanträde med direktionen för Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg 2019-03-05, § 3 Årsbokslut 2019 

 

Expedieras till: 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 52 Dnr 2019/00452  

Motion om utfasning av skadliga ämnen i kommunens 
förskolor 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. I enlighet 
med förskolans antagna handlingsplan om en giftfri förskola är detta ett 
medvetet och ständigt pågående arbete.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska anta ett 
handlingsprogram och en tidsplan för en ”Hälsosam förskola” som omfattar en 
kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med mindre 
hälso- och miljöfarliga ämnen. 

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till utbildningsnämnden för 
beredning. 

Utbildningsnämnden hanterade motionen vid sitt sammanträde den 20 februari 
2020, § 23, och föreslår att fullmäktige ska anse motionen vara besvarad med 
anledning av att arbetet för en giftfri förskola är pågående och är en ständig 
medveten process.  

Arbetet med giftfri förskola är ständigt pågående. Ett medvetet arbete görs 
inom samtliga förvaltningar för att skapa en giftfri förskola. 

År 2016 utarbetade förskolan en handlingsplan i arbetet för en giftfri förskola 
se bilaga. Den innebar bland annat rensning av gamla leksaker och att se över 
avtal och rutiner vid nyinköp av leksaker. Förskolan såg över vilomadrasser och 
bytte ut alla som inte var godkända. All gammal elektronik rensades bort. 2017 
utvärderades handlingsplanen och bedömningen gjordes att vi var på mycket 
god väg mot en giftfri förskola. 

Angående de rengöringsmedel som används i förskolorna så är de noggrant 
utvalda och anpassade för förskolemiljö. 

Fastighetsavdelningen har vid inköp av golvmattor upphandlat ett certifierat 
företag som arbetar med miljöfrågor enligt standard ISO 14001. Ftalater 
försvann från PVC mattor år 2014. Kommunen har kontinuerligt bytt ut mattor 
vid renoveringar och väljer de mattor som krävs för situationen. Vid renovering 
och nyinstallation av golv används ftalatfria PVC mattor samt linoleummattor. 
Linoleummattor är en ren naturprodukt.  



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-27 

Sida 42 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut      

Behandling på sammanträdet 

Anette Karlsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 87/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02 

Protokollsutdrag un § 23/20 

Förskolechefens och utbildningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-20  

Handlingsplan giftfri förskola upprättad 2016.  

 

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden (nämndsekr.) 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Förskolechef Annica Henrysson 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 53 Dnr 2019/00499  

Motion om att införa lokalt tiggeriförbud 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Bakgrund 

Fullmäktigeledamöterna från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där 
de föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att införa lokalt förbud mot 
tiggeri (passiv penninginsamling) inom vissa begränsade områden i Mariestads 
centralort genom ett tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna. Motionärerna 
föreslår att ordningsföreskrifterna ska förses med en ny paragraf med rubriken 
”Insamling av pengar”. Paragrafen föreslås ha följande lydelse:  

”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på områden som enligt 1 kap 2 § 
ordningslagen utgör offentlig plats eller jämställs med offentlig plats, markerad 
på bilaga (Nya torget med Österlånggatans gågata till Kungsgatan, Esplanaden 
till Karlagatan/Gamla torget, Stockholmsvägen från Nya torget till och med Ica 
Oxen, Kungsgatan mellan Marieholmsbron och Stadsparken samt 
markområdena i anslutning till butikerna Coop, Willys, Lidl och Netto utanför 
stadskärnan)”.  

Motionärerna anför också att paragrafen skulle kunna kompletteras med 
upplysning om att tillfällig insamling av pengar i bössor och liknande som sker 
av en ideell organisation till förmån för nödlidande, eller inom ramen för 
organisationens verksamhet, inte omfattas av förbudet. 

Motionen anmäldes i fullmäktige den 27 januari 2020 och överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter 

Ordningslagen (1993:1617) syftar till att trygga ordningen och säkerheten på 
offentliga platser och vissa andra områden. Med offentlig plats avses bland 
annat gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplaner redovisas 
som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.  

En kommun kan meddela ytterligare föreskrifter för kommunen, eller en del av 
denna, som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig 
plats. Dessa föreskrifter benämns ”Lokala ordningsföreskrifter”. Lokala 
ordnings-föreskrifter kan avse vitt skilda frågor, men grundläggande är att de 
måste behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.  
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En kommun kan alltså inte genom de lokala ordningsföreskrifterna införa 
bestämmelser som syftar till något annat, till exempel att vid torghandel 
säkerställa god livsmedelshygien. Avgörande med bestämmelserna i de lokala 
ordningsföreskrifterna är de ska ha till syfte att komma till rätta med eller 
förebygga någon typ av störning i det offentliga rummet. 

Förutsättningar för att en kommun ska få reglera tiggeri i lokala 
ordningsföreskrifter 

Det finns kommuner som har fattat beslut om att i sina lokala ordnings-
föreskrifter införa skrivningar som begränsar möjligheten till passiv insamling 
av pengar. Ett exempel är Vellinge kommun i Skåne. Detta beslut överklagades 
men avslogs i Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 2149-18). Domen innebär 
att en kommun, under vissa förutsättningar, får reglera tiggeri genom lokala 
ordningsföreskrifter.  
 
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i domen att kommunerna erhållit 
ett öppet bemyndigande som ger dem vittgående befogenheter att meddela 
lokala ordningsföreskrifter i vitt skilda ämnen, men att det följer av 
ordningslagen att förskrifterna måste ha ett visst syfte och dessutom inte får 
vara för långtgående. Det följer också av praxis att föreskrifterna måste ges en 
tillräckligt tydligt utformning. Vidare skriver Högsta förvaltningsdomstolen, 
måste de lokala ordningsföreskrifterna ha till syfte att upprätthålla ordningen i 
kommunen och avgörande med en reglering i föreskrifterna är att ändamålet är 
att komma till rätta med någon typ av störning i det offentliga rummet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut      

Behandling på sammanträdet 

Anders Karlsson (C), Ida Ekeroth (S), Sebastian Clausson (S), Göran Hellström 
(L), Marie Engström Rosengren (V), Mats Karlsson (MP) och Morgan Forsberg 
(KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut som innebär avslag till 
motionen. 

 

Carl-Gunnar Sand (SD), Johan Abrahamsson (M) och Henrik Karlsson (M) 
yrkar bifall till motionen. 

 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag som 
innebär att motionens ska avslås. 
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Omröstning begärs och genomförs med följande av fullmäktige godkända 
propositionsordning: 
 

Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska 
besluta att bifalla motionen röstar nej. 
 

Vid omröstningen avges 15 ja-röster och 13 nej-röster. (21 ledamöter är 
frånvarande).   
 

Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 

Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, 
protokollsbilaga 2.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks 88/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-09 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-05 

Motion om införande av lokalt tiggeriförbud 

 

Expedieras till: 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 54 Dnr 2020/00065  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är 
under beredning 2020 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen antecknas till protokollet.       

Bakgrund 

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

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

Totalt är 12 motioner och 8 medborgarförslag under beredning i kommunens 
olika sektorer.  

Sedan förra redovisningen i kommunfullmäktige den 28 oktober 2019 har   
21 motioner och 21 medborgarförslag behandlats av fullmäktige och nämnder.     

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-05 

Sammanställning över motioner och medborgarförslag som är under beredning 
– april 2020       
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Kommunfullmäktige 

Kf § 55 Dnr 2019/00029  

Valärenden  

  

Entledigande från uppdraget att vara ledamot, tillika ordförande i 
överförmyndarnämnden (KS 2020/190) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Erik Ekblom (M) från uppdraget 
att vara ledamot, tillika ordförande i överförmyndarnämnden.  

2. På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige ersättaren Fanny 
Carlsson (M) till ledamot, tillika ny ordförande efter Ekblom (M). 

3. Det noteras att valberedningen återkommer med förslag på ny ersättare efter 
Carlsson (M). 

Bakgrund 

Erik Ekblom (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot, 
tillika ordförande i överförmyndarnämnden.  
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Kf § 55 (forts.) 

  

Entledigande från uppdraget att vara ledamot tillika förste vice ordförande i 
kommunfullmäktige (KS 2020/173) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Sandra Magnusson (M) från 
uppdraget att vara ledamot, tillika första vice ordförande i 
kommunfullmäktige.  

2. Begäran om röstsammanräkning hos Länsstyrelsen ska göras för att få ny 
ledamot efter Magnusson (M) utsedd. 

3. På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Erik Ekblom (M) till 
ny förste vice ordförande efter Magnusson (M). 

Bakgrund 

Sandra Magnusson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som 
ledamot, tillika förste vice ordförande i kommunfullmäktige.  
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Kf § 55 (forts.) 

  

Entledigande från uppdraget att vara ersättare i utbildningsnämnden  
(KS 2020/88) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ulrika Johansson (S) från 
uppdraget att vara ersättare i utbildningsnämnden. 

2. Det noteras att valberedningen återkommer med förslag på ersättare efter 
Johansson (S). 

Bakgrund 

Ulrika Johansson (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara 
ersättare i utbildningsnämnden.  

 

 

Expedieras till: 
Valda ledamöter och ersättare 
Nämndsekreterare för utbildningsnämnden, respektive överförmyndarnämnden 
Lönekontoret 
Länsstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
 

Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 46 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Johan Abrahamsson (M)        X    

Anette Karlsson (M) X    

Henrik Karlsson (M) X    

Erik Ekblom (M)              X    

Sandra Magnusson (M)    X 

Sten Bergheden (M)          
 

  X 

Liselotte Andersson (M) 
 

  X 

Göte Andersson (M) X    

Anders Bredelius (M)      X    

Ola Jonegård (M)             X    

Yvonne Gogolin (M)  X    

Richard Thorell (M) X    

Cathrine Kronberg (M)    
 

  X 

Anita Ahl (M) 
 

  X 

Urban Claesson (M)         
 

  X 

John-Gunnar Nilsson (M) 
 

  X 

Rolf Rutgersson (M) 
 

  X 

Elin Abrahamsson (M) X    

Anders Karlsson (C) X    

Helena Hallerhed (C)       
 

  X 

Leif Andersson (C) 
 

  X 

Johan Gotthardsson (L)    Göran Hellström (L)         X 

 

  

Jan Hallström (L)        

 

 X 

Morgan Forsberg (KD) X 

 

  

Sven-Inge Eriksson (KD)  

 

 X 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-27 

Sida 51 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 
 

Protokollsbilaga 1 – Omröstning § 46 (forts). 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Ida Ekeroth (S)       X 
 

  

Janne Jansson (S)       X 
 

  

Linnea Wall (S)      X 
 

  

Sebastian Clausson (S) X 
 

  

Anita Olausson (S)  
 

 X 

Leif Udéhn (S)               X 
 

  

Nils Farken (S)  
 

 X 

Ola Bertilsson (S) X 
 

  

Catarina Åkerblad (S)  X 
 

  

Sture Pettersson (S)  
 

 X 

Lillemor Ågren (S)       
 

 X 

Björn Nilsson (S)                         
 

 X 

Gun-Britt Alenljung (S)             
 

 X 

Per Rosengren (V)          X   

Marie Engström Rosengren (V)   X   

Britta Wänström (V)         
 

 X 

Mats Karlsson (MP)      X   

Henrik Andersson (-) X 
 

  

Henrik Claesson (MAP) X    

Riitaa Holmblad (SD) X    

Per-Olof Henningsson (SD) 
 

  X 

Carl-Gunnar Sand (SD)    X    

Joar Strid (SD)  
 

  X 

Jan Wahn (C) X    

Summa 25 3  21 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-27 

Sida 52 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 
 

Protokollsbilaga 2 - Omröstning § 53 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Johan Abrahamsson (M)        
 

X   

Anette Karlsson (M) 
 

X   

Henrik Karlsson (M) 
 

X   

Erik Ekblom (M)              
 

X   

Sandra Magnusson (M)    X 

Sten Bergheden (M)          
 

  X 

Liselotte Andersson (M) 
 

  X 

Göte Andersson (M)  X   

Anders Bredelius (M)       X   

Ola Jonegård (M)             
 

X   

Yvonne Gogolin (M)  
 

X   

Richard Thorell (M) 
 

X   

Cathrine Kronberg (M)    
 

  X 

Anita Ahl (M) 
 

  X 

Urban Claesson (M)         
 

  X 

John-Gunnar Nilsson (M) 
 

  X 

Rolf Rutgersson (M) 
 

  X 

Elin Abrahamsson (M) 
 

X   

Anders Karlsson (C) X    

Helena Hallerhed (C)       
 

  X 

Leif Andersson (C) 
 

  X 

Johan Gotthardsson (L)    Göran Hellström (L)         X 

 

  

Jan Hallström (L)        

 

 X 

Morgan Forsberg (KD) X 

 

  

Sven-Inge Eriksson (KD)  

 

 X 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-27 

Sida 53 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 
 

Protokollsbilaga 2 – Omröstning § 53 (forts). 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Ida Ekeroth (S)       X 
 

  

Janne Jansson (S)       X 
 

  

Linnea Wall (S)      X 
 

  

Sebastian Clausson (S) X 
 

  

Anita Olausson (S)  
 

 X 

Leif Udéhn (S)               X 
 

  

Nils Farken (S)  
 

 X 

Ola Bertilsson (S) X 
 

  

Catarina Åkerblad (S)  X 
 

  

Sture Pettersson (S)  
 

 X 

Lillemor Ågren (S)       
 

 X 

Björn Nilsson (S)                         
 

 X 

Gun-Britt Alenljung (S)             
 

 X 

Per Rosengren (V)         X 
 

  

Marie Engström Rosengren (V)  X 
 

  

Britta Wänström (V)         
 

 X 

Mats Karlsson (MP)     X 
 

  

Henrik Andersson (-) X 
 

  

Henrik Claesson (MAP)  X   

Riitaa Holmblad (SD)  X   

Per-Olof Henningsson (SD) 
 

  X 

Carl-Gunnar Sand (SD)    
 

X   

Joar Strid (SD)  
 

  X 

Jan Wahn (C) X    

Summa 15 13  21 

 

 


