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Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset Kyrkogatan 2 i Mariestad kl. 18:00-19:05 

Beslutande Se nästa sida 

  

Utses att justera Jan Hallström och Leif Udéhn 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 56-68 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande   
 Jan Wahn  

Justerande  
 Jan Hallström Leif Udéhn 
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Beslutande Jan Wahn (C) ordförande 
Erik Ekblom (M) 1:e vice ordförande 
Catarina Åkerblad (S) 2:e vice ordförande 
Johan Abrahamsson (M)  ledamot 
Anette Karlsson (M)  ledamot ej § 63 pga jäv 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Göte Andersson (M) ledamot 
Anders Bredelius (M) ledamot 
Ola Jonegård (M) ledamot 
Yvonne Gogolin (M) ledamot 
Richard Thorell (M) ledamot ej § 65 pga jäv 
Elin Abrahamsson (M) ledamot 
Anders Karlsson (C) ledamot 
Jan Hallström (L) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot ej § 64 pga jäv 
Ida Ekeroth (S) ledamot ej § 63 pga jäv 
Janne Jansson (S) ledamot ej §§ 64-65 pga jäv 
Linnea Wall (S) ledamot 
Sebastian Clausson (S) ledamot ej § 63 pga jäv 
Leif Udéhn (S) ledamot 
Ola Bertilsson (S) ledamot 
Staffan Haukland (V) ledamot 
Britta Wänström (V) ledamot 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
Henrik Andersson (-) ledamot 
Henrik Claesson (MAP) ledamot 
Riitta Holmblad (SD) ledamot 
Per Johansson (SD) ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

Anslagsdatum 2020-06-04 Anslaget tas ner 2020-06-26 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 56 Dnr 2020/00007  

Anmälningsärenden 
  

Anmälan av nyvalda i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen har i beslut den 12 maj 2020 utsett följande ledamot i 
kommunfullmäktige:  

• Jonny Odhner (M) 

 

Länsstyrelsen har i beslut den 12 maj 2020 utsett följande ersättare i 
kommunfullmäktige: 

• Bo Larsson (M) 

 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 57 Dnr 2020/00047  

Anmälan av nya medborgarförslag 
  

Inga nya medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 58 Dnr 2020/00046  

Anmälan av nya motioner  
  

Motion om administrativa rapporter (KS 2020/228)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning i samråd med övriga nämnder.  

Bakgrund  

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit följande: 
 

• Det ska undersökas i kommunens dokument vilka rapportskyldigheter 
som finns. 

• Det ska dokumenteras vilka nämnder som ska sända rapporter till vilken 
nämnd.  

• Rapportarbete inskrivs i det administrativa årshjulet så att detta kan 
fördelas under året så att inte alla rapporter ska tas fram under 
arbetstoppar. 

• Kommunstyrelsen ska årligen rapportera till fullmäktige om utfallet. 

 

Expedieras till administrativ chef Malin Eriksson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 59 Dnr 2020/00048  

Frågor och interpellationer 
  

Interpellation om uppföljning av strategi för energieffektiviseringar  
(KS 2020/227) 

Med fullmäktiges medgivande ställer Mats Karlsson (MP) en interpellation till 
tekniska nämndens ordförande om hur strategin för energieffektiviseringar som 
antogs år 2012 har följts upp.  

Ordförande i tekniska nämnden, Sven-Inge Eriksson (KD) svarar på 
interpellationen. 

I interpellationsdebatten deltar även Johan Abrahamsson (M) och Britta 
Wänström (V).   
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Kommunfullmäktige 

Kf § 60 Dnr 2019/00271  

Återremiss - Införandet av koncernbank 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska införa en 
koncernbank med ikraftträdande den 1 januari 2021 under förutsättning att 
förslag till infasningsstrategi och finanspolicy finns framtaget. 

2. Kommunfullmäktige konstaterar att ekonomichefen har fått i uppdrag att 
parallellt med ärendets fortsatta beredning ta fram förslag till 
infasningsstrategi och en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet  
(ks § 73/20).  

Bolagen kommer att involveras i arbetet med att ta fram infasningsstrategi 
och en ny finanspolicy.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 april 2020 att 
återremittera ärendet om införande av koncernbank. Motiveringen till 
återremissen var att bolagens yttranden och frågor ska hanteras inför 
fullmäktiges beslut.  
 
Styrelsen i respektive bolag konstaterar i sina yttranden att det inte finns något 
förslag framtaget på hur en koncernbank ska utformas och vilka delar som ska 
ingå i uppdraget och menar därför att det är svårt för styrelsen att bedöma hur 
en koncernbank kommer att påverka verksamhet och ekonomi i bolagen.  
 
Styrelserna ser gärna förtydliganden inom följande områden: 
 

• ansvarsfrågan mellan huvudägare (dvs. kommunen) och bolag 
• minoritetsägarens intressen (avseende VänerEnergi AB och Töreboda 

kommun) 
• ökade kostnader för bolaget (Mariehus AB) kontra nuvarande 

borgensavgift 
 
I övrigt ställer sig bolagen positiva till en fortsatt utredning av en koncernbank i 
Mariestads kommun.  
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Ekonomichefens svar/förtydliganden 
 
Ansvarsfrågan:  

Ansvaret för kommunkoncernens finansverksamhet fördelas mellan 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunala bolag och 
ekonomiavdelningen. Vilket ansvar som respektive har kommer att tydliggöras i 
finanspolicyn. 

 
Minoritetsfrågan: 

Kan hanteras fyra olika sätt. Dessa är följande:  

• Töreboda borgar för ett lån som VänerEnergi själv behåller hos 
Kommuninvest utanför internbank/koncernbank. En borgensavgift 
betalas till Töreboda för den delen. 

• Töreboda lånar själv ut en summa till VänerEnergi och tar ut en 
borgensavgift för detta. 
 

• Mariestad står för hela finansieringen. I ett avtal ställer Töreboda sig 
borgen för deras andel av låneskulden av VänerEnergi hos Mariestads 
kommun. En borgensavgift betalas till Töreboda för den delen. 
Mariestad tar inte ut en borgensavgift för den delen.  
 

• Mariestad står för hela finansieringen utan inblandning av Töreboda. 
Ingen borgensavgift går till Töreboda. 

 
Vilken av ovanstående metoder som kommer att väljas kommer vara en del i 
infasningsstrategin. 

 

Ökade kostnader för bolagen:  

Det kommer att hanteras i arbetet med finanspolicyn samt hur och när man ska 
ta över befintlig finansiering i koncernbanken. För närvarande finns 
borgensavgiften och när övergången blir till annan kostnad beror på när lån 
övergår till koncernkontot..  

Kommunstyrelsens förslag 

Beslutet överensstämmer med kommunstyrelsens förslag.           

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (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      
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 94/20 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse med förtydliganden med anledning av 
återremiss, daterad 2020-05-08 

Protokollsutdrag ks § 73/20 

Yttrande från VänerEnergi AB:s styrelse, inkom 2020-04-25 
 
Yttrande från Mariehus AB:s styrelse, inkom 2020-04-27 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 

Utredning kring möjligheterna för en koncernbank 

 

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

Kf § 61 Dnr 2019/00052  

Beslut om godkännande: Program för Bäckatorpen m.m., 
Mariestads centralort, Mariestads kommun 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till program för Bäckatorpen 
m.m. 

Reservation 

Ledamöterna för Vänsterpartiet  och Mats Karlsson (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Britta Wänströms (V) yrkande.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 mars 2013, § 173, om 
uppdrag att lämna förslag till en långsiktig lösning för Bäckatorpen i anslutning 
till Ekuddens villaområde. Uppdraget har inarbetats inom ramen för 
översiktsplanen för Mariestads kommun 2030. I översiktsplanen, antagen den 
11 juni 2018, kf § 61, redovisas Bäckatorpen som ett nytt exploateringsområde 
benämnt ”Bäckatorpet” och avser 15-20 nya bostäder.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände den 20 februari 2019 upprättat 
förslag till inriktning och omfattning av program för utveckling av Bäckatorpen 
m.m.. Den beslutade inriktningen innefattar studentboende samt möjlighet att 
utveckla odlingslotter, hantverk, installationer och mötesplatser. 
Planprogrammet samråddes 2020-02-06 till 2020-03-06.  

Planprogrammet är en del i projektet kring Bäckatorpen där flera kommunala 
förvaltningar och övriga aktörer inkluderas. Planprogrammet redovisar den 
fysiska förändringen av området och har upprättas enligt reglerna i plan- och 
bygglagen.  

Programmet redovisar förslag till fortsatt användning av Bäckatorpen, ytor för 
odling och områden för nya studentbostäder, samt förslag till hur dessa skulle 
kunna utformas. Utvecklingen ska anpassas till omgivningens karaktär och 
förutsättningar. Den föreslagna utvecklingen av området avses genomföras i 
nära samarbete mellan kommunen, högskoleplattformen Dacapo, Göteborgs 
universitet och Vadsbogymnasiet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Beslutet överensstämmer med kommunstyrelsens förslag.           



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Sida 12 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) och Anders Karlsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
 

Britta Wänström (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.  
Wänström (V) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att genomföra 
planprogram enligt etapp 1.  

 

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 Wänströms (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 § 97/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-15 

Program för Bäckatorpen m.m. godkännandehandling 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Samrådsredogörelse 

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Planarkitekt Lisa Heller 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Sida 13 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 62 Dnr 2017/00393  

Bildande av Samordningsförbundet Skaraborg 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner hemställan från styrelsen i 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg om att de tre 
samordningsförbunden i Skaraborg går samman och bildar 
Samordningsförbundet Skaraborg från och med den 1 januari 2021. Detta 
innebär att Samordningsförbundet Norra Skaraborg succesivt avvecklar sin 
verksamhet under år 2020 och att samordningsförbundet Norra Skaraborg 
ska upplösas och likvideras efter den 1 januari 2021. 

2. Kommunfullmäktige godkänner förbundsordningen för 
Samordningsförbundet Skaraborg att gälla från och med 1 januari 2021. 

3. Kommunfullmäktige godkänner hemställan från Samordningsförbundet 
Norra Skaraborg om justering i § 16 i nuvarande förbundsordning enligt 
nedanstående beskrivning.      

Bakgrund 

Under åren 2006-2007 bildades bland kommunerna i Skaraborg fem 
samordningsförbund. Därefter har två samgåenden genomförts och i dagsläget finns 
tre samordningsförbund. 14 kommuner ingår tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan samt hälso- och sjukvården. 

Mariestads kommun bildar tillsammans med Töreboda och Gullspångs kommuner 
samordningsförbundet Norra Skaraborg. 

Våren år 2017 aktualiserades frågan om det fanns vinster med ytterligare samgåenden 
till ett eller två samordningsförbund i Skaraborg, eller om nuvarande organisation 
med tre förbund var att föredra. 

Samordningsförbundens styrelser gav mot denna bakgrund uppdraget att utreda vilka 
för- och nackdelar som fanns med samgående till två eller ett samordningsförbund. 
Uppdraget avrapporterades i december år 2017. Utredningen och rapporten 
redovisades på ett extra medlemsråd i november år 2017 och till respektive styrelse 
under samma period. 

Den 12 mars år 2018 företogs ett gemensamt styrelsemöte med de tre styrelserna för 
samordningsförbunden i Skaraborg i syfte att tillsammans analysera remissvaren och 
komma fram till ett gemensamt förslag om en framtida arbetsinriktning.  
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Då majoriteten av parterna var för samgående men konsensus saknades var 
arbetsinriktningen inte självklar. Det fanns många starka argument för ett samgående 
men samtidigt ett antal riskargument. Sex av kommunerna motsatte sig ett 
samgående. 

Under första halvåret år 2019, och med ny politisk mandatperiod, har återigen frågan 
om samgående av de tre samordningsförbunden i Skaraborg diskuterats. De tre 
parterna; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen, 
som gemensamt finansierar 75 procent av samordningsförbunden, förordar ett 
samgående. 

Detta föranledde att medlemsrådet den 25 juni år 2019 beslutade att utse respektive 
presidier i de tre samordningsförbunden att utgöra en gemensam styrgrupp med syfte 
att upprätta ett konkret förslag till beslut för bildandet av ett gemensamt 
samordningsförbund i Skaraborg. Förslaget skulle utgå från den rapport som 
genomfördes av FLK Ledningskonsult år 2017. Målsättningen var att ett gemensamt 
samordningsförbund skulle starta den 1 januari år 2021. 

Styrgruppen upprättade ett förslag till samgående av de tre förbunden i Skaraborg. 
Den nya samlade organisationen är tänkt att starta den 1 januari år 2021. Under år 
2020 kommer förberedelser att vidtas för att hantera en smidig övergång. 

Styrelsen i samordningsförbundet Norra Skaraborg beslutade 2020-01-28 att: 

⋅ hemställa hos sina medlemmar att fatta likalydande beslut om av förslaget 
från styrgruppen att de tre samordningsförbunden i Skaraborg går samman 
och bildar Samordningsförbundet Skaraborg från och med den 1 januari år 
2021. Detta innebär att samordningsförbundet Norra Skaraborg succesivt 
avvecklar sin verksamhet under år 2020 samt att samordningsförbundet 
Norra Skaraborg ska upplösas och likvideras efter den 1 januari 2021. 

⋅ hemställa hos sina medlemmar att fatta likalydande beslut om godkännande 
av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg, att gälla från och 
med den 1 januari 2021. 

⋅ hemställa hos sina medlemmar att fatta likalydande beslut om att ändra § 16 i 
förbundets nuvarande förbundsordning. 

Förslag till förändring av § 16 i befintlig förbundsordning 

Styrelsen föreslår att § 16 i befintlig förbundsordning skrivs om enligt följande: 

 

Befintlig text: 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera 
medlemmar utträder ut förbundet. 

När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendom avyttras. Härefter skall 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 §. 
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Styrelsen i förbundet svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker 
genom framläggandet av förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av 
betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till 
berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet 
upplöst. 

 

Förslag till ny text: 

Förbundets medlemmar har gemensamt beslutat att verksamheten i samordningsförbundet Norra 
Skaraborg ska överföras till det gemensamma förbundet i Skaraborg och därefter ska 
samordningsförbundet Norra Skaraborg upplösas och likvideras. 

Styrelsen svarar för likvidationen. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avyttras. 

Förbundets kvarvarande tillgångar efter likvidationen ska i sin helhet överföras till det ombildade 
gemensamma Samordningsförbundet Skaraborg (org. Nr. 222000-2154). 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs 
genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar 
betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till 
berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 
medlemmarna.       

Kommunstyrelsens förslag 

Beslutet överensstämmer med kommunstyrelsens förslag.           

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar om tillägg till kommunstyrelsens förslag till beslut:  
”De lokala beredningsgrupperna ska vara kvar”.  
 
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Abrahamsson (M) yrkar avslag på Ekeroths (S) tilläggsyrkande. 
 
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 112/20 
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Protokoll från styrelsemöte i samordningsförbundet Norra Skaraborg  
2020-01-28. 

Skrivelse från ordföranden i samordningsförbundet Norra Skaraborg Anette 
Karlsson 2020-02-04, Bildande av samordningsförbundet Skaraborg. 
 
Skrivelse från styrgruppen bestående av ordförande i samordningsförbunden 
västra, östra och norra Skaraborg 2019-12-09, Förslag till samgående av de tre 
samordningsförbunden i Skaraborg. 

Befintlig förbundsordning för samordningsförbundet Norra Skaraborg. 

Förslag till förbundsordning för samordningsförbundet Skaraborg.    

 

Expedieras till: 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg, Annica Bengtzing annica.bengtzing@gullspang.se 
 

mailto:annica.bengtzing@gullspang.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 63 Dnr 2020/00157  

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen i 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg år 2019 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg för 
verksamhetsåret 2019.     

Jäv  
Ida Ekeroth (S), Sebastian Clausson (S) och Anette Karlsson (M) anmäler jäv 
och deltar inte i beredning och beslut av ärendet.  

Bakgrund 

Samordningsförbundet bildades 2007 och har haft samma geografiska 
arbetsområde sedan bildandet. Samverkande parter är kommunerna Mariestad, 
Töreboda, Gullspång samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra 
Götalandsregionen. 

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av 
samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer 
möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna 
gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering 
samt underlätta en effektiv resursanvändning. 

Styrelsen för Samordningsförbundet behandlade årsredovisningen vid sitt 
sammanträde den 14 februari 2020 och ansåg där att årsredovisningen ger en 
rättvis och beskrivande bild av verksamheten under år 2019. 

Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat 
årsredovisning, räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för 
verksamhetsåret 2019. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. 
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Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  

Kommunstyrelsens förslag 

Beslutet överensstämmer med kommunstyrelsens förslag.           

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 § 99/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-03 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-01 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2019 

Revisionsberättelse för år 2019 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 

Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2019 inom 
Samordningsförbundet i Norra Skaraborg, upprättad av PwC i mars 2019.  

 

Expedieras till: 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg, Annica Bengtzing annica.bengtzing@gullspang.se 
Ekonomichef Christina Olsson 
 

mailto:annica.bengtzing@gullspang.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 64 Dnr 2020/00147  

Ansvarsfrihet för direktionen i Avfallshantering Östra 
Skaraborg 2019 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Jäv  

Sven-Inge Eriksson (KD) och Janne Jansson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
beredning och beslut av ärendet.  

Bakgrund 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunalförbund som ansvarar 
för den kommunala renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna 
Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och 
Töreboda. 

Direktionen för AÖS har upprättat årsredovisning för år 2019. Direktionen 
godkände årsredovisningen vid sitt sammanträde den 23 mars 2020. Resultatet 
för år 2019 visar ett underskott om 5.4 mnkr, att jämföras med budgeterat 
resultat på ett underskott om 9.8 mnkr. Den främsta anledningen till att 
resultatet är bättre än budget är att intäkterna från flerbostadshus som inte 
sorterar matavfall överstiger budget med 3 mnkr. 

Förbundet har en stark finansiell ställning och av det skälet kommer det 
negativa resultatet inte att återställas enligt kap. 11 § 13 kommunallagen. 
Direktionen har för avsikt att använda del av det egna kapitalet till att finansiera 
insamlingen av matavfall. 

Direktionen i AÖS ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt det föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.  

Revisorerna har granskat redovisning och förvaltning för år 2019 i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed. Revisorerna bedömer utifrån detta att  
årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
Kommunalförbundet lever dock inte upp till kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans för år 2019. Direktionen har sedan år 2012 årligen beslutat att 
inte återställa det negativa resultatet och åberopat synnerliga skäl för detta, samt 
i antagen budget budgeterat för ett negativt resultat.  
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I antagen budget åberopas synnerliga skäl med hänsyn till förbundets goda 
finansiella ställning och avsikten att minska det egna kapitalet.  

Revisorerna bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god 
ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Vidare bedömer 
revisorerna, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
inte är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. 
Bedömningen grundas på att endast två av sju mål är uppfyllda. Direktionen 
lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med 
rekommenderar förbundet att se över uppställning av resultaträkning och 
balansräkning avseende rubriksättning enligt LKBR.  

I övrig bedömer revisorerna att verksamheten har skötts på ett, i stora delar, 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den 
interna kontrollen är tillräcklig.  

Kommunstyrelsens förslag 

Beslutet överensstämmer med kommunstyrelsens förslag.           

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 § 98/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-03 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-24 

Årsredovisning 2019 för Avfallshantering Östra Skaraborg 

Protokollsutdrag från direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg  
2020-03-23 § 5 

Revisionsberättelse för år 2019 upprättad av revisorerna i kommunalförbundet 
AÖS 2020-03-23 

Granskningsrapport för år 2019 för kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborg upprättad av Rebecka Äremann PwC, 2020-03-23 
 

Expedieras till: 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 65 Dnr 2020/00179  

Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i 
Tolkförmedling Väst 2019 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Jäv  
Richard Thorell (M) och Janne Jansson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
beredning och beslut av ärendet.  

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som, genom att bedriva 
språktolk- och översättningsförmedling, har i uppdrag att tillgodose behovet av 
språktolkning och översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet består 
av plats- och distanstolkning samt meddelarservice och översättning av text.  

Revisorerna för Tolkförmedling Väst har granskat den verksamhet som 
bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion under år 2019.  

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de lagar för föreskrifter som finns för verksamheten. 
Direktionen ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 
verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt pröva om verksamheten har bedrivit enligt de uppdrag, mål, 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

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

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Tolkförmedling Väst har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att 
direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. 
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Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt för de 
enskilda ledamöterna i direktionen.  

Kommunstyrelsens förslag 

Beslutet överensstämmer med kommunstyrelsens förslag.           

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 § 100/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17 

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2019 

Protokollsutdrag från direktionen 2020-03-27, § 397, Årsredovisning 2019 

Internkontrollrapport för Tolkförmedling Väst 2019 

PM med bedömning avseende årsredovisning 2019 för kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst upprättad av PwC:s auktoriserade revisor Gunilla 
Lönnbratt 2020-03-30 

Revisionsberättelse för år 2019 upprättad av revisorerna i Tolkförmedling Väst 
2020-04-02 

 

Expedieras till: 
Tolkförmedling Väst 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 66 Dnr 2020/00178  

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny förbundsordning för 
Tolkförmedling Väst att gälla från och med den 1 januari 2021.  

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst har upprättat ett förslag till ny förbundsordning med 
anledning av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit till förbundet. 
Man har därtill sett över ordningen med utgångspunkt i kommunallagen och 
även andra kommunalförbunds förbundsordningar.  

De förändringar som föreslås är:  

• Komplettering med de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och 
Sotenäs 

• Tillägg om att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal 

• Strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden 

Samtliga medlemmar har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Stads- och kommunjurister i Väst som består av 14 kommunjurister har lämnat 
ett yttrande som har bidragit till några av förändringarna i förslaget till ny 
förbundsordning.  

Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade att anta förslaget till ny 
förbundsordning vid sitt sammanträde den 27 mars 2020 och har tillställt 
samtliga förbundsmedlemmar förslaget för antagande i respektive fullmäktige.  

Den nya förbundsordningen föreslås gälla från och med 1 januari 2021.  

Kommunstyrelsens förslag 

Beslutet överensstämmer med kommunstyrelsens förslag.           

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 § 101/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17 

Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst, § 401/20 – 
Förbundsordning 

Förslag till ny förbundsordning med ändringsmarkeringar 

Revideringskommentarer 

Tidplan för ansökningsprocess för nya medlemmar inklusive beslut om ny 
förbundsordning 

 

Expedieras till: 
Tolkförmedling Väst 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 67 Dnr 2020/00149  

Partistöd till Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna 
2020 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Moderaternas ansökan 
om partistöd för år 2020. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Centerpartiets ansökan 
om partistöd för år 2020. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Liberalernas ansökan om 
partistöd för år 2020.       

Bakgrund 

Den 15 april 2020 inkom Moderaterna med en begäran om partistöd för 
innevarande år. Den 16 april 2020 inkom Centerpartiet med en begäran om 
partistöd för innevarande år. Den 23 mars 2020 inkom Liberalerna med en 
begäran om partistöd för innevarande år. 

 
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.  

Kommunstyrelsens förslag 

Beslutet överensstämmer med kommunstyrelsens förslag.           
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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 § 102/20 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson   

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Moderaterna, 2020-04-15  
 
Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Centerpartiet, 2020-04-16  
 
Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Liberalerna, 2020-03-23     

 

Expedieras till: 
Moderaterna 
Liberalerna 
Centerpartiet 
Ekonomienheten 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 68 Dnr 2019/00029  

Valärenden  
  

Val av ersättare i överförmyndarnämnden (KS 2020/190) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Erika Wiktorin (M) till 
ny ersättare i överförmyndarnämnden efter Fanny Carlsson (M). 

Bakgrund 

Ersättaren i överförmyndarnämnden Fanny Carlsson (M) valdes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2020, § 55, till ledamot i 
överförmyndarnämnden. Valberedningen har nu återkommit med förlag på 
ersättare efter Carlsson (M). 

 
Expedieras till: 
Vald ersättare 
Nämndsekreterare för överförmyndarnämnden 
Lönekontoret 
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Kommunfullmäktige 
 
Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 61 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Johan Abrahamsson (M)        X    

Anette Karlsson (M) X    

Henrik Karlsson (M) X    

Erik Ekblom (M)              X    

Jonny Odhner (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)              
 

 X 

Jan Hallström (L)       X 
 

  

Morgan Forsberg (KD)  
 

 X 

Sven-Inge Eriksson (KD) X 
 

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Sida 29 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Protokollsbilaga 1 – Omröstning § 61 (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)        Staffan Haukland (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)  
Per Johansson (SD) X    

Carl-Gunnar Sand (SD)       X 

Joar Strid (SD)     X 

Jan Wahn (C) X    

Summa 25 3  21 

 


	Anmälan av nyvalda i kommunfullmäktige
	Motion om administrativa rapporter (KS 2020/228)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Bakgrund
	Expedieras till administrativ chef Malin Eriksson

	Interpellation om uppföljning av strategi för energieffektiviseringar  (KS 2020/227)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Bakgrund
	Ekonomichefens svar/förtydliganden

	Kommunstyrelsens förslag
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedieras till:

	Kommunfullmäktiges beslut
	Reservation

	Bakgrund
	Kommunstyrelsens förslag
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedieras till:

	Kommunfullmäktiges beslut
	Bakgrund
	Förslag till förändring av § 16 i befintlig förbundsordning

	Kommunstyrelsens förslag
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedieras till:

	Kommunfullmäktiges beslut
	Jäv

	Bakgrund
	Kommunstyrelsens förslag
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedieras till:

	Kommunfullmäktiges beslut
	Jäv
	Sven-Inge Eriksson (KD) och Janne Jansson (S) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut av ärendet.

	Bakgrund
	Kommunstyrelsens förslag
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedieras till:

	Kommunfullmäktiges beslut
	Jäv

	Bakgrund
	Kommunstyrelsens förslag
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedieras till:

	Kommunfullmäktiges beslut
	Bakgrund
	Kommunstyrelsens förslag
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedieras till:

	Kommunfullmäktiges beslut
	Bakgrund
	Kommunstyrelsens förslag
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedieras till:

	Val av ersättare i överförmyndarnämnden (KS 2020/190)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Bakgrund
	Expedieras till:



