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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14.00-16:25 

 
Beslutande Anders Karlsson (C) ordförande 

Janne Jansson (S) vice ordförande  
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Erik Ekblom (M) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot 
Göran Hellström (L) ledamot 
Linnea Wall (S) ledamot 
Leif Udéhn (S) ledamot 
Carl-Gunnar Sand (SD) ledamot 
Yvonne Gogolin (M) tjänstgörande ersättare 
Tuula Ojala (S) tjänstgörande ersättare 
Björn Nilsson (S) tjänstgörande ersättare 
 

Övriga närvarande Anders Bredelius (M) ersättare 
Göte Andersson (M)  ersättare 
Agneta Larsson (C)  ersättare 
Mats Karlsson (MP)  ersättare 
 
Gabriella Idholt folkhälsostrateg §§55-57 
Åsa Alvner sektorchef § 58 
Christina Olsson  ekonomichef § 59 
Michael Nordin  teknisk chef § 59 
Maria Henriksson  kulturchef § 60 

 

Justerare Janne Jansson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 54-79 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Anders Karlsson  

Justerande  
 

 Janne Jansson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-04-15 

Anslagsdatum 2019-04-17 Anslaget tas ner 2019-05-09 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 54                                                   Dnr 22051  

Godkännande av dagordning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 55                                                   Dnr 2019/00126  

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2018 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Bakgrund 

Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för 
Mariestads kommun där politiker från kommunen och östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden samverkar för att främja en god hälsa bland boende i Mariestads 
kommun.  

Samverkan i folkhälsorådet styrs av ett lokalt folkhälsoavtal mellan Mariestads 
kommun och Västra Götalandsregionens östra hälso- och sjukvårdsnämnd. I avtalet 
tydliggörs bland annat att folkhälsoarbetet ska ses som ett strategiskt 
utvecklingsområde.  

Det innebär att:  

 Folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt och utgå från befolkningens behov  

 Folkhälsoarbetet ska ha tydliga mål och en tydlig uppföljning  

 Folkhälsoarbete ska bygga på systematiska och målinriktade insatser, 
integrerade i ordinarie verksamhet  

 Styrning och ledning av folkhälsoarbetet ska vara integrerat i kommunernas 
ledningssystem  

Folkhälsorådet i Mariestads kommun redovisar i enlighet med samverkansavtalet sin 
verksamhetsplan med budget samt verksamhetsberättelse med ekonomisk 
uppföljning till kommunstyrelsen respektive östra hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Under 2018 har en matris tagit fram för att folkhälsoråden i Skaraborg ska kunna 
redovisa och reflektera kring sin verksamhet och följsamhet till avtalet på ett 
enhetligt sätt. En mer detaljerad verksamhetsberättelse har tagits fram och bifogas 
denna matris.  

Folkhälsorådet godkände verksamhetsberättelsen vid sitt sammanträde den 21 
februari 2019. Den har också redovisats till östra hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Kommunstyrelsen 

 
Ks § 55 (forts.) 

 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 123/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-22 

 Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-18 

 Folkhälsoarbetet i Mariestads kommun. Verksamhetsberättelse 2018 

 Bilaga, Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet 2018, Mariestad 

 Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2018-2021  

 

Expedieras till: 
Folkhälsostrateg Gabriella Idholt 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 56                                                   Dnr 2019/00140  

Handlingsplan för folkhälsostrategi 2019 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen för folkhälsostrategin 2019.  

Bakgrund 

Enligt det samverkansavtal som styr folkhälsorådets arbete ska arbetet ha tydliga mål 
och en tydlig uppföljning. Mariestads kommun har en folkhälsostrategi och har satt 
folkhälsomålet ”friska och trygga invånare med den bästa livskvalitén”.  
Folkhälsostrategin för Mariestads vision 2030 är kommunövergripande. Sektorerna 
ska varje år ta fram en handlingsplan som sedan följs upp av kommunstyrelsen vid 
halv- och helår.  

Arbetet med att ta fram en ny strategi pågår. I väntan på denna strategi är sektorernas 
handlingsplaner för 2019 framtagna utifrån de målområden som är uttalade i 
folkhälsostrategin för 2018.  

Framtagandet och uppföljningar av handlingsplaner gentemot folkhälsostrategin har 
under ett par år saknats. I folkhälsorådets verksamhetsplan för 2019 uttrycks en 
målsättning om att detta arbete åter ska komma igång. Den sammanställning av 
sektorernas handlingsplaner som nu presenteras är den första efter uppehållet och 
har till skillnad från tidigare handlingsplaner fokus på utvecklingsarbete. Detta för att 
tydliggöra folkhälsoarbetets strategiska och långsiktiga karaktär och för att dessa 
uppföljningar inte ska överlappa sektorernas ordinarie uppföljningar utan belysa just 
utvecklingsperspektivet. Tanken är att sammanställningen av sektorernas planer och 
uppföljningar gentemot folkhälsostrategin framöver ska följa kommunens årshjul för 
övrig uppföljning. 

Folkhälsorådet tog del av och ställde sig bakom handlingsplanen vid sitt 
sammanträde den 21 februari 2019.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnade inget förslag till beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
godkänna handlingsplan för folkhälsostrategi 2019. 
 
Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp eget yrkande som förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      
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Kommunstyrelsen 

 
Ks § 56 (forts.) 

 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 124/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-22 

 Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-21 

 Verksamhetsplan med budget 2019, folkhälsorådet Mariestad 

 Handlingsplan 2019. Folkhälsostrategi 2018 för Mariestads Vision 2030 

 Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2018-2021   

 

Expedieras till: 
Folkhälsostrateg Gabriella Idholt 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 57                                                   Dnr 2019/00109  

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2019 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bjuder in en representant från Länsstyrelsen för samtal kring 
arbetets fokus och utformning.  

2. Kommunstyrelsen beslutar utifrån detta samtal att delta, eller att inte delta, i 
gemensamma insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2019.  

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder årligen in kommunerna i länet att delta i 
arbetet mot langning. Enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor inom Länsstyrelsen 
inkom 2019-03-05 med inbjudan för deltagande i arbetet under 2019.  

Övergripande mål för arbetet är:  

 Att motverka och minska ungdomars alkoholkonsumtion 

 Att senarelägga ungdomars alkoholdebut 

 Att försvåra för ungdomar att komma över alkohol 

 Att motverka illegal alkoholdistribution 

 Att skapa diskussion föräldrar emellan och med sina ungdomar 

 Att skapa diskussion och debatt hos allmänheten 

Sedan flera år har kommunernas, Polisens och Länsstyrelsens gemensamma arbete 
mot langning av alkohol till ungdomar i Västra Götalands län utvecklats till ett 
reguljärt arbete under hela året. I samband med riskhelger genomförs även särskilda 
insatser. Ett årshjul som visar hur arbetet löper under året har bifogats inbjudan.  

Det är viktigt att det är ett återkommande budskap som kommuniceras varje år, inte 
minst eftersom det är nya tonårsföräldrar som vi behöver stärka att vara restriktiva 
med alkohol till sina tonåringar. 2016 angav ungefär var fjärde elev i årskurs 9 i 
Mariestads kommun att de under de senaste 12 månaderna bjudits på alkohol av sina 
föräldrar, vilket är en oroande siffra då tidig alkoholdebut kraftigt ökar risken för 
risk- och missbruk i vuxen ålder.  

Under år 2018 deltog 47 av de 49 kommunerna i Västra Götalands län i arbetet som 
sker i samverkan med bland annat Länsstyrelsen och Polisen.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 maj 2017 att Mariestads kommun 
skulle delta i 2017 års arbete, men ansåg att projektet framledes borde utvidgas till att 
även omfatta insatser mot andra droger (så som narkotika, dopningspreparat och 
tobak) och att detta var en förutsättning för att Mariestads kommun ska delta i 
insatsen kommande år. 
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Kommunstyrelsen 

 
Ks § 57 (forts.) 

 

Om en kommunikationsinsats ska vara framgångsrik behöver den ha ett tydligt 
budskap och en tydlig målgrupp. I arbetet mot langning är tonårsföräldrar och unga 
vuxna (20-25 år) den huvudsakliga målgruppen och budskapet avser langning. Det 
kan vara svårt att få effektivitet i en kommunikationsinsats som avser mer än en 
fråga, exempelvis är narkotika och dopningspreparat olagligt till skillnad från alkohol 
och tobak. Det innebär att både budskap och eventuellt också målgrupp kan bli 
svårare att åstadkomma tydlighet kring. En dialog mellan kommunstyrelsen och 
länsstyrelsen skulle kunna vara en väg att mötas och ta del av varandras perspektiv i 
frågan om arbetets fokus.  

Länsstyrelsen tar 2019 inte ut någon avgift från kommunerna som deltar i de 
gemensamma insatserna. Från kommunens sida krävs att kommunstyrelsen ska stå 
bakom arbetet och ansvara för förankring och medverkan från kommunala 
förvaltningar. Kommunerna ansvarar för den lokala mobiliseringen för att motverka 
langning av alkohol till minderåriga. 

Länsstyrelsen samordnar länets gemensamma satsning mot langning. Länsstyrelsen 
ansvarar även för kommunikationsinsatser riktade till unga vuxna (20-25 år) och 
tonårsföräldrar, stöd och material till kommunerna samt att insatserna följs upp. 

Polisens ansvar är att ha särskilt hög prioritet vid riskhelger, inför och under 
skolavslutningarna. Polisen ansvarar för att det finns uttalade kontaktpersoner 
gentemot kommunerna kring detta arbete.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 125/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-22 

 Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-21 

 Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2019 

 Protokollsutdrag ksau § 169/17 

Expedieras till: 
Folkhälsostrateg Gabriella Idholt 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 58                                                   Dnr 2018/00434  

Gemensam kommunikationsorganisation 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till centraliserad 
kommunikationsorganisation med redaktionella förändringar. 

2. Kommunchefen får i uppdrag ta fram en genomförandeplan samt tillse att etapp 
ett avslutas och uppstart av etapp två. Dessutom ska uppdraget gentemot 
bolagen förtydligas.  

Bakgrund 

Med anledning av kommunstyrelsens mål nummer 7, 2018 ”Att besluta om en 
kommunövergripande marknadsföringsstrategi för ökad och samordnad 
marknadsföring” samt uppdraget om en gemensam organisation för samtliga 
kommunikatörer har sektor ledning upprättat ett förslag till gemensam organisation 
enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 januari 2019, § 2. 

Förslaget innebär kortfattat: 

 Central placering och ledning av kommunikationsfrågor där kommunens 
resurser både personella och ekonomiska för kommunikation och 
marknadsföring samlas inom kommunikationsenheten (ej tjänsten för 
platsmarknadsföring). 

 Övergripande ansvar för kommunikations- och varumärkesfrågorna i 
kommunen som bland annat rör grafisk profil, varumärkesplattform, 
arbetsgivarvarumärket med mera.  

 Leder, styr och samordnar kommunövergripande kommunikation och 
utbildar chefer, verksamhetskommunikatörer och redaktörer.  

 Kommunikationsenheten kommer att ansvara för kommunikation och 
marknadsföring för Vadsbogymnasiet och Dacapo högskoleplattform.  

 Kommunikationsenheten har ansvar för organisationens webbplatser.  

 Fördjupad kommunikationssamverkan inom MTG.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 121/19 

 Handlingsplan, daterad 2019-04-15 

 Gemensam organisation för kommunikatörer, reviderad 2019-04-15 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-22 

 Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-07 

 Protokollsutdrag ksau § 8/19 

 Protokollsutdrag kfu § 5/19 

 

Expedieras till: 
Sektorchef ledning Åsa Alvner 
Kommunikationschef Annika Björklund 
Kulturchef Maria Henriksson 
Sektorchef barn och utbildning Maria Appelgren 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 59                                                   Dnr 2018/00186  

Revidering av investeringsbudget 2019 och flerårsplan 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens noterar informationen och lämnar ärendet vidare till 
kommunfullmäktige utan förslag till beslut.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchef, ekonomichef och tekniskchef i uppdrag 
att ta fram ett reviderat beslut för 2019 års investeringsbudget och förslag till flerårsplan 
för 2020-2022.  

I den pågående budgetprocessen inför budget 2020 och plan 2021-2022 kommer förslag 
till investeringsbudgeten att överlämnas den 13 maj från kommunchefen till politiska 
beredningen för beslutfattande i kommunfullmäktige den 17 juni. I denna tjänsteskrivelse 
kommer investeringsramar att presenteras för 2020-2022, dessa ramar går i linje med 
reviderad investeringsbudget. 

Reviderad investeringsbudget 2019 enligt bilaga. Investeringsram 2020-2022 för 
skattefinansierad verksamhet ska uppgå till 270 miljoner kronor, vilket medför 90 miljoner 
kronor i genomsnitt per år. Investeringsram för taxefinansierad är 2020-2022 verksamhet 
ska över perioden uppgå till 215 700 miljoner kronor. 
 
Ärendet har hanterats på kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2019, § 113. Inför 
kommunstyrelsens sammanträde lämnade kommunchefen följande förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens fördelning av ombudgeteringar enligt 
ks § 34/19. 

 Kommunfullmäktige beslutar om reviderad investeringsbudget för år 2019 och 
flerårsplan 2020 och 2021 enligt upprättat förslag. 

 Det noteras att investeringsbudget för år 2020 och flerårsplan 2021 och 2022 
behandlas vid kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2020.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnade inget förslag till beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) konstaterar att beslutsunderlaget kom sent och att 
kommunstyrelsen behöver ytterligare tid att till fullo sätta sig in i materialet. Sven-
Inge Eriksson yrkar att kommunstyrelsen ska notera informationen och lämna 
ärendet vidare till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp Sven-Inge Erikssons (KD) yrkande som 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 113/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-12 

 Ekonomichefens tjänsteskrivelse, reviderad 2019-04-15 

 Bilaga 1. Reviderad investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021 

 Bilaga 2. Investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021 (ursprunglig version) 

 Protokollsutdrag ks § 34/19 

 Protokollsutdrag tnau § 65/19 

 Reviderad investeringsplan tekniska nämnden 2019 

 Tekniska nämndens ombudgetering från år 2018 till 2019 

 

 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Samtliga sektorchefer) 
(Teknisk chef)  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 60                                                   Dnr 2015/00290  

Bidrag till Platåbergens Geopark 

  

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att delta i projekt Platåbergens Geopark. 

 Kommunstyrelsen beslutar att under perioden 2019-2024 medfinansiera 
Platåbergens Geopark med 50 000 kronor per år. En förutsättning för Mariestad 
kommuns medfinansiering är att de andra åtta kommunerna medfinansierar i 
enlighet med förslag från styrgruppen för Platåbergens Geopark. Finansiering 
fördelas enligt följande fördelning: 

 Turismavdelningen 20 000 kronor 

 Kulturavdelningen 20 000 kronor 

 Dacapo 10 000 kronor 

 För fortsatt ny medfinansiering av projektet efter år 2024 krävs 
återrapportering av genomfört arbete och resultat. 

 Förutsättningen för ovanstående medfinansiering är att ett samverkansavtal 
upprättas mellan kommunerna och den tillkommande geoparksorganisationen.  

Bakgrund 

Under några år har en dialog förts mellan ett antal kommuner, ideella föreningar, 
Länsstyrelse m.fl. kring möjligheten att bättre tillvarata de unika geologiska värden 
som det västgötska platåbergslandskapet utgör. Dialogen har utmynnat i projektet 
Platåbergens Geopark som har ambitionen att söka status som Unesco Global 
Geopark. Projektet består av en styrgrupp, en referensgrupp inom lokal turism samt 
en vetenskaplig referensgrupp. Styrgruppen har en beslutande roll och är sammansatt 
av en representant från varje kommun (tjänstemän), plus en representant från 
Länsstyrelsen och en från Västarvet.  

I en geopark berättas sambanden mellan geologi, biologi, människor och 
kulturhistoria. En geopark ger ökad förståelse för hur naturresurser bäst förvaltas på 
vår planet. Men den ger också möjligheter till en positiv landsbygdsutveckling, bland 
annat genom utvecklad turism och genom aktiviteter och skolprogram för barn och 
unga.  

Den tänkta geoparkens område sträcker sig över nio kommuner: Vänersborg, 
Trollhättan, Grästorp, Lidköping, Götene, Mariestad, Skara, Skövde och Falköping, 
med Grästorps kommun som projektägare. För att arbetet ska bli framgångsrikt 
bygger projektet på ett nära samarbete med turismaktörer, länsstyrelsen, SGU 
(Sveriges geologiska undersökning), museer, ideella föreningar, studieförbund och 
inte minst Göteborgs universitet som kommer att bidra med det vetenskapliga 
perspektivet in i projektet. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-15 

Sida 15 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

 
Ks § 60 (forts.) 

 

 

Det finns idag 127 Globala Geoparker i 35 olika länder världen över. I Sverige finns 
det inga geoparker ännu, även om området runt Siljansringen i Dalarna jobbar för att 
etablera en geopark. I Norge har man två befintliga geoparker, Danmark och Finland 
har en geopark vardera, och Island har två geoparker. 

För att alla samverkande kommuner ska kunna ta beslut om långsiktig finansiering 
har styrgruppen för Platåbergens Geopark utrett frågan om kommunal finansiering 
och långsiktig organisering (se Platåbergens Geopark – Utredningsunderlag från 
styrgruppen). Utredningen föreslår att de deltagande kommunerna går in med 50 000 
årligen från och med 2019-2024 reglerat enligt avtal. Utredningen föreslår Västarvet 
som projektägare på lång sikt och då med ett regionalt uppdrag att praktiskt arbeta 
med geoparken i tät samverkan med kommunerna.  

En geopark är en angelägenhet för en kommun vars ansvar sträcker sig över flera 
sektorer inom en kommun; kultur, turism/fritid, utveckling, Dacapos verksamhet 
men också skolans verksamhet kan komma att beröras. Finansiering föreslås därför 
ske via en sektorsövergripande samfinansiering.  
 
Ärendet har hanterats på kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning den 2 april 
2019, § 24. Inför kommunstyrelsens sammanträde lämnade sektorchefen följande 
förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsen beslutar att delta i projekt Platåbergens Geopark. 

 Kommunstyrelsen beslutar att under perioden 2019-2024 medfinansiera 
Platåbergens Geopark med 50 000 kronor per år. En förutsättning för Mariestad 
kommuns medfinansiering är att de andra åtta kommunerna medfinansierar i 
enlighet med förslag från styrgruppen för Platåbergens Geopark. Finansiering 
fördelas enligt följande fördelning: 

 Turismavdelningen 20 000 kronor 

 Kulturavdelningen 20 000 kronor 

 Dacapo 10 000 kronor 

 För fortsatt ny medfinansiering av projektet efter år 2024 krävs 
återrapportering av genomfört arbete och resultat. 

 Förutsättningen för ovanstående medfinansiering är att ett samverkansavtal 
upprättas mellan kommunerna och den tillkommande geoparksorganisationen.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Kultur- och fritidsberedningen lämnade inget förslag till beslut. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

 
Ks § 60 (forts.) 

 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
sektorchefens förslag till beslut. 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp sektorchefens förslag till beslut och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.   

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag kfu § 24/19 

 Sektorchefen tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-25 

 Kulturchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-25 

 Tjänsteskrivelse från styrgruppen för Platåbergens Geopark 

 Platåbergens Geopark – Utredningsunderlag från styrgruppen 

 Platåbergens Geopark - Delrapport 1/9 2017 till 1/9 2018 

 Samarbetsstrategi Unescos Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle och 
Platåbergens Geopark 

 

Expedieras till: 
Vänersborgs kommun 
Trollhättans kommun 
Lidköpings kommun 
Skara kommun 
Götene kommun 
Mariestads kommun 
Skövde kommun 
Falköpings kommun 
Grästorps kommun 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Västarvet 
Anna Bergengren, projektledare platåbergens geopark, Grästorps kommun 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 61                                                   Dnr 2019/00096  

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av kommunstyrelsens 
reglemente.  

Bakgrund 

För att kommunstyrelsens reglemente ska stämma överens med styrelsens beslut om 
en förändring av kultur- och fritidsutskottet till kultur- och fritidsberedning har 
administrativa enheten upprättat ett förslag till revidering av styrelsens reglemente.  
 
I samband med revideringen har reglementet även justerats med anledning av ny 
kommunallag samt att ansvaret för skolskjuts har övergått från kommunstyrelsen till 
utbildningsnämnden och ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst övergått till 
socialnämnden. Även mindre redaktionella förändringar har gjorts. 
 
Revideringarna är markerade med rött i det upprättade förslaget till reviderat 
reglemente, och återfinns i §§ 2-3, 6-8, 19-20, 25 och 28-33.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 104/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-26     

 Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-26 

 Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samtliga chefer sektor ledning) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 62                                                   Dnr 2018/00401  

Delegation till fastighetschefen för tecknande av 
förhandlingsförordning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till fastighetschefen att teckna 
förhandlingsförordning. 

2. Kommunstyrelsens delegationsordning ska kompletteras med ovanstående 
delegation.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har idag ett stort antal hyresgäster i både egenägda fastigheter 
och externförhyrda fastigheter. I många fall så är hyrorna för hyresgästerna inte 
förhandlade på flertalet år vilket har medfört att kommunens intäkter inte matchar 
kommunens utgifter. Om en höjning av hyrorna skulle genomföras tvingas 
kommunen i dagsläget genomföra hyresförhandling med varje enskild hyresgäst 
vilket är ett mycket tidskrävande arbete. 

En lösning på denna problematik är att kommunen tecknar ett avtal med 
Hyresgästföreningen som medger en förhandlingsordning. En förhandlingsordning 
omfattar samtliga bostadslägenheter i ett eller flera planerade, påbörjade eller 
befintliga hus, det vill säga en kollektiv förhandling av hyror. 

En tecknande av förhandlingsordning skulle medföra en ökning av kommunens 
hyresintäkter. 

Förhandlingsordningen löper kalenderårsvis och måste sägas upp för att sluta verka. 
Kostnaden för förhandlingsordningen ligger på 12 kronor per månad och lägenhet 
som faktureras kommunen som i sin tur lägger detta på hyran. 

Ärendet har beretts i Mariestads övergripande styrgrupp för lokaler samt i tekniska 
nämnden den 20 februari 2019. 

Förslagsvis erhåller fastighetschefen delegation för att kunna teckna och säga upp 
avtal rörande förhandlingsordning 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Kommunstyrelsen 

 
Ks § 62 (forts.) 

 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.   

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 96/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-28 

 Protokollsutdrag tn § 19/19 

 Fastighetschefens tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-21.  

 

Expedieras till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Tekniska nämnden, tk@mariestad.ses 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 63                                                   Dnr 2019/00087  

Motion om att genomföra en tillitsreform 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen konstaterar att HR-avdelningen under året kommer att arbeta 
med att utveckla arbetsgivarens sätt att arbeta med kompetensutveckling för 
kommunens chefer. I detta arbete kommer frågan om tillitsbaserad styrning 
utifrån Tillitsdelegationens arbete, att utgöra en del. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed att motionen är besvarad.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har inlämnat en motion där han föreslår att Mariestads kommun 
ska genomföra en tillitsreform med regeringens utredning som grund. Karlsson (MP) 
föreslår även att personalen ges inflytande på reformen och det kulturskifte som 
reformen innebär. 

Tillitsdelegationen har under åren 2016 till 2018 på regeringens uppdrag arbetat med 
att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning av kommuner och landsting, 
främst inom välfärdstjänsterna vård, omsorg och skola. Strävan för uppdraget har 
varit att organisationernas styrning ska kunna balansera behovet av kontroll med 
förtroende för medarbetares kunskap och erfarenhet. Styrningen ska ta till vara 
medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och företag. 

HR-chefen har av kommunchefen fått uppdraget att under året utveckla 
arbetsgivarens sätt att arbeta med kompetensutveckling för samtliga kommunens 
chefer. I detta arbete kommer frågan om tillitsbaserad styrning, utifrån 
Tillitsdelegationens arbete, att utgöra en viktig del.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      
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Kommunstyrelsen 

 
Ks § 63 (forts.) 

 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 101/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-08 

 Personalchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-08 

 Motion från Mats Karlsson (MP) om genomförande av en tillitsreform. 

 Protokollsutdrag kf § 6/19 
  

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Mats Karlsson (MP)) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 64                                                   Dnr 2018/00439  

Medborgarförslag om att utöka bussturer mellan Jula och 
Mariestad via Ullervad 

  

Kommunstyrelsen beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget om att utöka befintlig 
busstrafik mellan Jula och Mariestad med fler avgångstider ska anses besvarad. 

2. I en kommande översyn ska möjligheten till att stadsbussen kan gå ut till Ullervad 
ses över.  

Bakgrund 

Yvonne Stridh, Jula 22 i Mariestad har lämnat in ett medborgarförslag i vilket hon 
föreslår att bussturerna mellan Jula och Mariestad, via Ullervad ska utökas.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 10 december 2018, § 111, överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad konstaterar att det i dagsläget är två busslinjer (510 och 514) 
som trafikerar sträckan Jula- Ullervad – Mariestad. Dessutom finns möjlighet att resa 
med Närtrafiken. Trafikutbudet på aktuell stäck är begränsat, men avviker inte från 
den servicenivå som erbjuds på många andra platser utanför tätorterna.  

En utökning av bussturerna i enlighet med medborgarförslag förutsätter en samlad 
översyn av busstrafiken på landsbygden. Det finns i dagsläget inga planer på en sådan 
översyn och medborgarförslaget föreslås därför avslås. För en utökning av 
kollektivtrafiken i denna del krävs ett tilläggsköp av Västtrafik.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om att utöka busstrafiken mellan 
Jula och Mariestad. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) yrkar att kommunstyrelsen i sitt beslut ska lägga till 
att kommunen i en kommande översyn kommer att se över möjligheten till att 
stadsbussen kan gå ut till Ullervad. Medborgarförslaget ska därmed anses som 
besvarat. 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp eget förslag till beslut med förtydligande 
om att medborgarförslaget ska anses besvarat gällande möjligheten att utöka befintlig 
busstrafik mellan Jula och Mariestad med fler avgångstider samt eget tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.       
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Kommunstyrelsen 

 
Ks § 64 (forts.) 

 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 117/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-19 

 Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-13 

 Protokollsutdrag kf § 111/18  

 Medborgarförslag från Yvonne Stridh 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Yvonne Stridh, Jula 22, Mariestad 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 65                                                   Dnr 2018/00281  

Medborgarförslag om att skapa en större temalekpark i 
Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen konstaterar att det under de senaste åren skett en kraftig 
upprustning av de flesta lekparker inom Mariestads kommun. Satsningarna på en 
ny lekpark i stadsparken och utbyggnationen vid Karlsholme bedöms uppfylla 
medborgaförslagets intention. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

Ida Lœssèn på Sjöängsvägen 12 i Mariestad har lämnat in ett medborgarförslag där 
hon föreslår att det ska anläggas en större temalekpark med inbjudande miljöer för 
lek, picknick och avkoppling. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 24 september 2018, kf § 65, överlämnat 
förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 118/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-19 

 Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterat 2019-03-13 

 Protokollsutdrag kf § 65/18 

 Medborgarförslag från Ida Lœssèn 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Ida Lœssèn, Sjöängsvägen 12, Mariestad 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 66                                                   Dnr 2018/00295  

Medborgarförslag om att projektera och stegvis bygga ut 
"Sjötorps camping" i anslutning till och på nuvarande bandyplan 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen konstaterar att Mariestads kommun nyligen förvärvat den 
aktuella fastigheten och att det finns goda förutsättningar att utveckla den för 
campingverksamhet. Det finns ett uppdrag att se över parkeringssituationen i 
Sjötorp vad gäller långtidsparkering, korttidsparkering samt ställplatser med mera. 

2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

Bakgrund 

Göran Sagen, Stenbordsvägen 6 i Sjötorp, har lämnat in ett medborgarförslag där han 
föreslår att Mariestads kommun ska förvärva bandyplanen i Sjötorp för att projektera 
och anlägga en camping.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 24 september 2018 (§ 65) överlämnat förslaget 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019 (§ 22) att förvärva fastigheten 
Sjötorp 2:2 (bandyplanen). Kommunens bedömer att det finns goda förutsättningar 
att utveckla det aktuella området för campingändamål.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.           

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau 119/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-18 

 Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-13 

 Protokollsutdrag kf § 65/18 

 Medborgarförslag från Göran Sagen 
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Kommunstyrelsen 

 
Ks § 66 (forts.) 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Göran Sagen, Stenbordsvägen 6, Sjötorp 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 67                                                   Dnr 2018/00364  

Medborgarförslag om att hålla badhuset i Mariestad öppet på 
söndagar 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunstyrelsen den 11 mars 2019 tagit 
beslut om att hålla badhuset öppet även på söndagar. 

2. Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.  

Bakgrund 

Christina Svärd Nilsson, Snickaregatan 9 i Mariestad, har lämnat in ett 
medborgarförslag där hon föreslår att öppettiderna på badhuset ska utökas och att 
badhuset ska ha öppet även på söndagar. Kommunfullmäktige beslutade att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut, kf § 83/19. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2019, ( § 44) att öppna badhuset för 
allmänheten på söndagar, med start i oktober 2019. Med kommunstyrelsens tidigare 
beslut är medborgarförslaget därmed besvarat.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.                

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 122/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-19 

 Fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-19 

 Protokollsutdrag ks § 44/19 

 Protokollsutdrag kf § 83/19 

 Medborgarförslag från Christina Svärd Nilsson 
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Kommunstyrelsen 

 
Ks § 67 (forts.) 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Fritidschef Tomas Ekström 
Christina Svärd Nilsson, Snickaregatan 9, Mariestad 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 68                                                   Dnr 2018/00347  

Val av revisor och revisorsersättare till stiftelsen Bertha 
Petterssons Hus, mandatperioden 2019-2022 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser för Stiftelsen Bertha Petterssons Hus, mandatperioden 
2019-2022: 

 Björn Andersson (M) till revisor  

 Gunnar Elvin (M) till revisorsersättare.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har tidigare utsett ledamöter och suppleanter till Stiftelsen Bertha 
Petterssons Hus (ks § 244/18).  

Kommunstyrelsen har nu även att utse en revisor och en revisorsersättare till 
stiftelsen Bertha Petterssons Hus.  

Stiftelsen Bertha Petterssons Hus har till ändamål att genom ekonomiska bidrag 
bevara och vårda i första hand, byggnaderna inom fastigheten Mariestad Mården 6 
med adressnummer Rådhusgatan 7 och Kyrkogatan 1 och 3 och i andra hand, äldre 
byggnadsbestånd inom det område som motsvarar Mariestads stad. 
 
Revisionen har gett följande förslag till representanter:  
Björn Andersson (M) som revisor och Gunnar Elvin (M) som revisorsersättare.  

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet har inte behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp revisionens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.   

Underlag för beslut 

 Revisionens förslag, daterat 2019-04-11 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-26   

 Protokollsutdrag ks § 244/18 
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Kommunstyrelsen 

 
Ks § 68 (forts.) 

 

Expedieras till: 
Vald ledamot och ersättare 
Administrativa enheten 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-15 

Sida 31 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 69                                                   Dnr 2019/00105  

Avgift för ansökan om godkännande av enskild som huvudman 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut en avgift för de ansökningar som 
kommunen handlägger om godkännande av enskild som huvudman.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har inkommit med beslut i ärende om avgift för ansökan om 
godkännande av enskild som huvudman. 

Beslutet föranleds av att en ny paragraf införs i 2 kap. skollagen den 1 januari 2019 
och som lyder enligt följande: 
5 c § Statens skolinspektion eller den kommun som handlägger ärenden om 
godkännande av enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansökningar om 
godkännande enligt 2 kap. 5 §. 

Av regeringens proposition 2017/18:158 framgår att självkostnadsprincipen ska gälla 
vid beräkningen av avgifterna. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) ger viss vägledning om avgiftssättningen i 
cirkulär 18:41. Utifrån det har sektor utbildning tagit fram ett förslag.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.   

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 99/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-12 

 Protokollsutdrag UN § 29/19 

 Protokollsutdrag UNAU § 3/19 
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Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Sektorchef utbildning, Maria Appelgren) 
(Utbildningsnämnden, bun@mariestad.se) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 70                                                   Dnr 2019/00082  

Finansiering av orkesterprojekt på grundskolor i Mariestads 
kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med motiveringen att olika 
finansieringsalternativ ska utredas. 

Bakgrund 

”Vid musicerande i grupp måste varje deltagare vara lyhörd och samspela med de 
övriga. Den enskilde ska ta plats genom att ta eget ansvar, och samtidigt bidra med 
egna insatser till musicerandet som helhet. Att behärska detta handlar om att tillägna 
sig den form av kommunikation som kan utvecklas i en musicerandesituation”. 
Ovanstående citat är taget från kommentarsmateriel till kursplanen i musik, s: 8, 
Skolverket 2011. 

Under flera år har tankarna vuxit fram hur musikskolan och grundskolan i Mariestad 
kan stärka samarbetet och nå ut till fler barn i vår stad - särskilt till barn i de familjer 
där musiken naturligt inte tar plats. Ur dessa tankar växte idén om att, i El Sistema- 
anda, skapa en klassorkester på skolorna. Musikskolans personal kommer till skolan 
och samarbetar här med skolans befintliga personal vilket även bidrar till 
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Tanken med projektet har varit att visa 
på hur musicerande i grupp kan stötta skolans arbete i att skapa grupper där samspel, 
kommunikation och lyhördhet utvecklas.  

Under två år har ett samarbete mellan Prismaskolan och Musikskolan pågått där alla 
elever i årskurs 2 har fått spela tillsammans i en blåsorkester under skoltid. Till läsåret 
2018-2019 utökades projektet till att även innefatta Unicaskolans årskurs 2 där fokus 
istället blev på stråkinstrument. Detta med en tanke att i förlängningen kunna träffas, 
skolorna emellan och tillsammans bilda en symfoniorkester. 

De tidigare årens projekt har finansierats med hjälp av stöd från Statens kulturråd 
men till nästa läsår kommer dessa bidrag inte längre vara möjliga att söka. Därav 
ställs frågan till ansvarig instans att ekonomiskt stödja en fortsättning av dessa 
projekt. Musikskolan ser gärna att projektet på sikt även når ut till andra skolor i 
kommunen. 

Under den korta tid projektet pågått kan skolorna redan se tendenser på resultat i 
form av ökad måluppfyllelse i musikämnet men även i gruppens förmåga att 
framträda inför andra, vara lyhörda och koncentrerade då låtar övas och spelas 
tillsammans och målmedvetenhet då alla har ett och samma mål. Dessa förmågor ser 
vi är viktiga för den fortsatta utvecklingen inom alla skolans ämnen och vidare i livet. 
Det har även breddat elevernas musikaliska insikt och väckt ett intresse för fortsatt 
musicerande. Detta var tydligt när vi på Prismaskolan läsåret 2018-2019 erbjöd en 
försättning med orkester efter skoltid där det blev ett stort gensvar.  
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Glädjen och stoltheten över sina orkestrar har nästan gått att ta på vid de konserter 
som hittills genomförts. 

De grupper som har en låg representation på musikskolan är nyanlända och barn från 
socioekonomiskt svaga familjer. Dessa barn återfinns i stor utsträckning på projektets 
skolor. I skolornas upptagningsområde finna även många elever med annat 
modersmål och där språkförbistringar kan försvåra inlärningen i skolans ämnen. I 
detta projekt kan alla vara med oberoende språklig bakgrund eller nivå. Vi ser alltså 
att vi genom projektet nått ut till elever som annars aldrig hade fått möjlighet att lära 
sig ett instrument och genom detta sått ett frö för fortsatt musicerande, men även till 
en större insikt inom kultur- och musikområdet.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Kultur- och fritidsberedningen lämnade inget förslag till beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att fortsätta att 

finansiera en fortsättning på de orkesterprojekt som påbörjats på de två skolorna 

i Mariestads kommun, Unicaskolan och Prismaskolan för läsåret 2019-2020. 

Ordförande Anders Karlsson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras så att olika 
finansieringsmöjligheter kan utredas. 

Ordförande Anders Karlsson (C) ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om 
det ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
återremitteras.     

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag kfu § 21/19 

 Tjänsteskrivelse upprättad av sektorchef Åsa Alvner 2019-03-26, Finansiering av 
orkesterprojekt på grundskolor i Mariestads kommun 

 Tjänsteskrivelse upprättad av musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson, 
kulturchef Maria Henriksson och biträdande rektor Lisa Björling 2019-02-21, 
Finansiering av orkesterprojekt på grundskolor i Mariestads kommun 

 Bilaga Projektplan Orkesterprojekt  

 Bilaga Kostnadsplan Orkesterprojekt 
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Expedieras till: 
Sektorchef Åsa Alvner 
Musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson 
Kulturchef Maria Henriksson 
Biträdande rektor Lisa Björling 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 71                                                   Dnr 2019/00097  

Fältfritidsledare (kommunstyrelsens mål nr 6 2019) 

  

Kommunstyrelsen beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att inrätta två projektanställda fältfritidsledartjänster 
från och med augusti 2019 med anställning inom fritidsavdelningen enligt 
fritidschefens projektbeskrivning. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera projektet år 2019 med upp till 500 000 
kronor, och ska finansieras via avsatta medel i kommunstyrelsens budget 
"Åtgärder psykisk ohälsa”. 

3. För projektår 2020 och framåt krävs nytt budgetbeslut. 

4. Under förutsättning av att projektet får en långsiktig finansiering beslutar 
kommunstyrelsen att varje enskilt projektår ska delredovisas för 
kommunstyrelsen avseende förväntat utfall enligt projektbeskrivningen och att en 
slutrapport ska lämnas för projektet i samband med projektets avslutande 
december 2022.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har gett fritidschefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att 
inrätta så kallade fältfritidsledare i Mariestads kommun i enlighet med 
kommunstyrelsens mål 6 för 2019: ” Minskad psykisk ohälsa hos yngre och äldre 
samt minskad ensamhet hos äldre. (Fokusområde unga, och äldre)” 
Målet med inrättandet av två projektanställda fältfritidsledare är att med ett 
organiserat fältfritidsledararbete minska psykisk ohälsa hos yngre samt att med 
förebyggande och uppsökande arbete bland barn och ungdomar minska ungas risk 
att hamna i självdestruktiva och kriminella beteenden. 
Hur arbetet ska organiseras och genomföras framgår i detalj av fritidschefens 
projektbeskrivning.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Henrik Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.     
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Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 98/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-07 

 Fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-07  

 Projektbeskrivning, fältfritidsledare i Mariestads kommun.  

 

 

Expedieras till: 
Fritidschef Tomas Ekström 
Sektorchef utbildning Maria Appelgren 
Sektorchef soc. Karin Utbo 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 72                                                   Dnr 2016/00443  

Off Season Art Gardening 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande platser för permanent 
konstinstallation inom projektet Off Season Art Gardening:  

 Plats nummer 5 - Nedre delen av piren vid hamnens gångbro. En plats att 
förstärka och locka besökare att gå ut på. Vacker utsikt över Mariestad, 
Ekudden och Vänern. 

 Plats nummer 10 - Karlsholmes aktivitetsområde. 

2. Kommunstyrelsen poängterar vikten av att konstverken belyses så att de blir 
tillgängliga året runt.  

Bakgrund 

Genom Off Season Art Gardening vill vi skapa en konsthall i det gemensamma 
uterummet i Mariestad. Det är ett projekt som handlar om att arbeta med 
konstinstallationer utomhus kring temat trädgård och konst, där invånardeltagande 
och året runt upplevelsen är viktiga komponenter.  

Påbörjades som pilotprojekt med projektmedel från Västra Götalandsregionen, 
samtidigt lämnades ansökan in till creativa europa med positiva besked sommaren 
2018. Det internationella projektet utförs tillsammans med Högskolan i Skövde, 
organisationen Sense of Place i Nederländerna och Ukmerge kommun i Litauen. Ett 
viktigt delsyfte för Mariestads kommuns är att utveckla internationella nätverk av 
kompetenser och aktörer som aktivt arbetar med landsbygdens inneboende 
förutsättningar för att skapa en hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv rurban 
samhällsutveckling. 

Mariestads kommun är en del av Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 
tillsammans med Götene och Lidköpings kommuner. Målet är att Off Season Art 
Gardening ur ett kommunutvecklingsperspektiv kan bidra till en hållbar 
platsutveckling och stärka Mariestad som trädgård- och hantverkscentrum, som 
mötesplats och som internationellt modellområde inom ramen för biosfärsområdet. 
Men det är också i hög grad ett socialt konstprojekt som stärker den sociala 
hållbarheten och bidra till kreativitet och engagemang på olika nivåer; professionellt 
både genom konstinstallationer av konstnärer, alternativt med konstnärsledda 
installationer med delaktighet från civilsamhälle och enskilda medborgare. Vi hoppas 
att projektet långsiktigt ska leda till att individer på sin egen bakgård eller i sina 
trädgårdar bidrar med egna installationer enligt ”Off Season-principen”. 
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Off Season Art Gardening har tre huvudinriktningar i Mariestads kommun med lokalt 
modifierade motsvarigheter i Nederländerna och Litauen: 

2 stycken permanenta konstnärliga installationer i Mariestad som föregås av ett 
kompetensutbyte mellan deltagarländerna. 

Öppen trädgård vid Bäcken - ett öppet workshopområde där en inspirations- och 
visningsmiljö skapas. 

Entreprenörskapsutbildning och öppna föreläsningar kring trädgårds- och 
landskapskonst. 

Platsförslag 

Nedanstående platsförslag som föreslås som extra attraktiva av kulturavdelningen. 
För övriga platser se bilaga 1. 

Plats 2: Bäckenstugorna är en plats att lyfta med avkopplande vandringled och liten 
trädgård som sköts av studenter från Göteborgs universitet. 

Plats 4: Tidan mynning mellan Marieholmsbron och hamnens gångbro. vacker vy 
över Mariestad som kan förstärkas med ett permanent konstverk. 

Plats 5: Nedre delen av piren vid hamnens gångbro. En plats att förstärka och locka 
besökare att gå ut på. Vacker utsikt över Mariestad, Ekudden och Vänern.  

Plats 6: Mellan Fisktorget och residensbron vid Tidans mynning.  

Plats 7: En liten ö där Universitetsparkens gångbro har fundament. Vacker utsikt mot 
Marieholm och Tidans mynning. En intressant plats som förändras mycket med 
årstiderna. Naturligt stopp med soffor. Kräver konstverk som är säkert mot 
islossning, hög och lågvatten, väder och vind. 

Platsförslagen i bilagan är framtagna med hjälp av tjänstemän från mark och 
exploatering, gata anläggning och stadsplanering. 

Platserna är utvalda utifrån perspektivet att förstärka en redan aktiv plats eller lyfta 
ett område. 

Tidsram för uppförande 

Enligt projektbeskrivningen kommer konstverken vara klara våren 2020.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-15 

Sida 40 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

 
Ks § 72 (forts.) 

 

Behandling på sammanträdet 

Linnea Wall (S) tillstyrker kultur- och fritidsberedningens förslag till beslut.    

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp kultur- och fritidsberedningens förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.  

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag kfu § 25/19 

 Tjänsteskrivelse upprättad av chef sektor ledning Åsa Alvner 2019-03-25, 
Platsförslag för två stycken konstverk i projektet Off season art gardening 

 Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson och kultursamordnare 
Martin Hermansson 2019-03-21, Platsförslag för två stycken konstverk i 
projektet Off season art gardening 

 Bilaga 1: Karta med förslagna platser, plats nr 1-16 

 Bilaga 2: Utlysning konstnärer 

 

 

Expedieras till: 
Kulturchef Maria Henriksson 
Kultursamordnare Martin Hermansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 73                                                   Dnr 2019/00026  

Partistöd till Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet 2019 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Moderaternas ansökan om partistöd 
för år 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Liberalernas ansökan om partistöd 
för år 2019 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Vänsterpartiets ansökan om partistöd 
för år 2019.  

Bakgrund 

Den 16 januari 2019 inkom Vänsterpartiet med en begäran om partistöd för 
innevarande år. Den 7 mars 2019 inkom Moderaterna och den 19 mars 2019 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, § 13, 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.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet båda förslag (ksau § 128 och ksau § 102) överensstämmer med 
kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets båda förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag § ksau 128/19 

 Protokollsutdrag § ksau 102/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-03-04, Partistöd till Vänsterpartiet 2019 

 Reglemente Regler för partistöd, Mariestads kommun, antaget av 
kommunfullmäktige 2019-02-25 (KS 2019/47)   

 Protokollsutdrag kf § 13/19   

 Moderaternas begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg 

 Vänsterpartiets begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg   

 Liberalernas begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg 

 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Liberalerna i Mariestad) 
(Moderaterna) 
(Vänsterpartiet) 
(Administrativa enheten) 
(Ekonomienheten) 
(Ekonom Ida Nilsson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 74                                                   Dnr 2019/00125  

Beslut om verksamheten inom VänerEnergi AB år 2018 har 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten i VänerEnergi AB under år 2018 har 
varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen för bolaget och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.  

Bakgrund 

De aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger står under kommunstyrelsens 
uppsikt enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. Uppsikten avser främst verksamhetens 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen. 

Kommunstyrelsen ska årligen besluta enligt 6 kap. 9 § kommunallagen om 
verksamheten i sådana kommunala aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § 
kommunallagen, under föregående kalenderår, har varit förenligt med de fastställda 
kommunala ändamålen för respektive bolag och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska styrelsen 
lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Följande frågor ska läggas till grund för kommunstyrelsens beslut: 

 Lever bolagsordning och ägardirektiv upp till lagkraven i 10 kap. 3 § 
kommunallagen. 

 Överensstämmer den verksamhet som bolagen enligt bolagsordningen ska 
bedriva med de kommunala befogenheterna och de kompetensbegränsande 
principerna? 

 Förekommer några omständigheter som visar på att verksamheten i praktiken 
inte bedrivits i enlighet med de fastställda ändamålen och de kommunala 
befogenheterna? 

Styrelsen i VänerEnergi AB har behandlat ärendet om verksamheten i bolaget har 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen vid sitt sammanträde den 11 
mars 2019. Styrelsen har gjort en sammanställning med bedömning av ändamål och 
syfte för bolaget under 2018 som beskriver väsentliga händelser under året, 
resultatanalys för 2018 samt en bedömning av ändamål och syfte.  
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Styrelsen i VänerEnergi AB bedömer att: 

 Verksamheten har under räkenskapsåret 2018 bedrivits enligt gällande 
bolagsordning och dess ändamål och syfte samt enligt gällande ägardirektiv. 

 Bolagsordningen uppfyller kraven i Kommunallagens 10 kapitel 3 §. 

 Verksamheten har bedrivits enligt de kommunala befogenheter och de 
kompetensbegränsade principerna.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.    

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 127/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-09 

 Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-15 

 Protokoll från styrelsemöte i VänerEnergi AB 2019-03-11, Styrelsens bedömning 
av ändamål och syfte 

 Skrivelse upprättad av VänerEnergi AB, Uppföljning av verksamheten 2018 

 

 

Expedieras till: 
VänerEnergi AB 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 75                                                   Dnr 2019/00124  

Beslut om verksamheten inom Mariehus Fastigheter AB år 
2018 har varit förenlig med de fastställda kommunala 
ändamålen 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten i Mariehus Fastigheter AB under år 
2018 har varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen för bolaget och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

Bakgrund 

De aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger står under kommunstyrelsens 
uppsikt enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. Uppsikten avser främst verksamhetens 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen. 

Kommunstyrelsen ska årligen besluta enligt 6 kap. 9 § kommunallagen om 
verksamheten i sådana kommunala aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § 
kommunallagen, under föregående kalenderår, har varit förenligt med de fastställda 
kommunala ändamålen för respektive bolag och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska styrelsen 
lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Följande frågor ska läggas till grund för kommunstyrelsens beslut: 

 Lever bolagsordning och ägardirektiv upp till lagkraven i 10 kap. 3 § 
kommunallagen. 

 Överensstämmer den verksamhet som bolagen enligt bolagsordningen ska 
bedriva med de kommunala befogenheterna och de kompetensbegränsande 
principerna? 

 Förekommer några omständigheter som visar på att verksamheten i praktiken 
inte bedrivits i enlighet med de fastställda ändamålen och de kommunala 
befogenheterna? 

Styrelsen i Mariehus Fastigheter AB har behandlat ärendet om verksamheten i 
bolaget har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen vid sitt 
sammanträde den 13 mars 2019. Styrelsen har gjort en sammanställning med 
bedömning av ändamål och syfte för bolaget under 2018 som beskriver väsentliga 
händelser under året, resultatanalys för 2018 samt en bedömning av ändamål och 
syfte. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-15 

Sida 46 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

Ksau § 75 (forts.)                                                   

 

 

Styrelsen i Mariehus Fastigheter AB bedömer att: 
 

 Verksamheten har under räkenskapsåret 2018 bedrivits enligt gällande 
bolagsordning och dess ändamål och syfte samt enligt gällande ägardirektiv. 

 Bolagsordningen uppfyller kraven i Kommunallagens 10 kapitel 3 §. 

 Verksamheten har bedrivits enligt de kommunala befogenheter och de 
kompetensbegränsade principerna.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 126/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-19 

 Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-15 

 Protokoll från styrelsemöte i Mariehus Fastigheter AB 2019-03-13, Styrelsens 
bedömning av ändamål och syfte 

 Skrivelse upprättad av Mariehus Fastigheter AB, Bedömning av ändamål och 
syfte – 2018.  

 

 

Expedieras till: 
Mariehus Fastigheter AB 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 76                                                   Dnr 2019/00152  

Begäran från Mariehus AB om att bilda nytt bolag 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige medger Mariehus Fastigheter AB rätt att bilda nytt dotterbolag i 
syfte att kunna sälja fastigheterna Strandgården 1 och Galeasen 1. 

Janne Jansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Bakgrund 

Jari Lalli, vd i Mariehus AB har den 28 mars 2019 inkommit med en begäran om att 
bilda nytt bolag. Bakgrunden till detta är att Mariehus Fastigheter AB har inlett en 
försäljningsprocess av fastigheterna Strandgården 1 och Galeasen 1. Den tilltänkta 
köparen har villkorat köpet med att transaktionen genomförs som bolagsförvärv. För 
att hinna med samtliga aktiviteter inför planerat tillträde 2019-06-01 behöver ett 
eventuellt beslut om att ge Mariehus Fastigheter AB rätt att starta nytt bolag där de 
aktuella fastigheterna ska ingå, förberedas i tidigt skede. 

Mariehus AB anhåller om att kommunfullmäktige ska ge Mariehus Fastigheter AB 
rätt att bilda nytt bolag för redovisat syfte. Denna begäran villkoras med att Mariehus 
Fastigheter ABs styrelse vid sitt sammanträde den 9 april 2019 godkänner att 
försäljningen genomförs som bolagsförvärv. Styrelsen beslutade den 9 april 2019 att 
uppdra åt vd att planera fastighetstransaktionen genom bolagsöverlåtelse samt att vid 
behov starta nytt bolag för redovisat syfte.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnade inget förslag till beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) yrkar avslag på Mariehus förfrågan om att bilda ett nytt bolag för 
försäljning av Strandgården 1 och Galeasen 1. 

Ordförande Anders Karlsson (C) yrkar att Mariehus ska medges rätt att bilda bolag i 
syfte att kunna sälja fastigheterna Strandgården 1 och Galeasen 1.   

Ordförande Anders Karlsson (C) ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförande Anders Karlssons (C) förslag.    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-15 

Sida 48 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 
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Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 129/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-29 

 Mariehus hemställan, daterad 2019-03-28 

 Protokollsutdrag från Styrelsen Mariehus sammanträde 2019-04-09, ärende 8, 
med bilaga Skattekonsekvensutredning och överlåtelseavtal (Galeasen oh 
Strandgården) 

 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Mariehus AB) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-15 

Sida 49 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 77                                                   Dnr 2019/00108  

Redovisning av delegationsbeslut  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har överlåtit beslutanderätt av vissa ärenden enligt den av 
kommunstyrelsen antagna delegationsordningen. Beslut tagna på delegation ska redovisas 
till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad 
delegering. Ärenden som inte är delegerade ligger kvar på kommunstyrelsen. 

Delegationsbeslut 

1. Ansökan om förlängning av kommunal borgen för bredbandsutbyggnad för 
Vänerkantens fiber i Mariestad Ekonomisk förening. (KS 2016/263) 

2. Återrapportering av leasingavtal för personbilar för perioden 2018-01-01 – 2018-
12-31. (KS 2019/120) 

3. Markägarmedgivande för anordnande av Endurotävling – Oxjakten lördagen den 
2 september (KS 2019/163)  

 

Expedieras till: 
Delegaten 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 78                                                   Dnr 2019/00016  

Handlingar att anmäla 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda dokument och lägger dem 
till handlingarna.  

Bakgrund 

En sammanställning av handlingar att anmäla redovisas. 

Handlingar 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde 2019-04-04 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde 2019-03-20 

3. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 
Protokoll från sammanträde 2019-04-02 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS 2019/34) 
Protokollsutdrag ksau § 97/19 Dialogmöte med miljö- och byggnadsnämnden, 
våren 2019 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS 2019/129) 
Protokollsutdrag ksau § 112/19 Dialogmöte med VänerEnergi AB, våren 2019 

6. Skaraborgs kommunalförbund 
Protokoll från sammanträde 2019-02-22 

7. Lönenämnden 
Protokoll från sammanträde 2019-02-18 

8. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
Protokoll från sammanträde 2019-03-18 

9. Mariehus Fastigheter AB 
Protokoll från sammanträde 2019-04-09 

10. Mariehus Fastigheter AB 
Protokoll från sammanträde 2019-03-12 

11. Mariehus Ärlan AB 
Protokoll från sammanträde 2019-03-12 

12. Mariehus Uttern AB 
Protokoll från sammanträde 2019-03-12 
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Kommunstyrelsen 
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13. Pwc (KS 2019/148) 
Revisionsrapport: Granskning av kommunens anläggningsregister  

14. Pwc (KS 2019/151) 
Revisionsrapport: Långsiktig planering och styrning  

15. Pwc (KS 2019/54) 
Granskning av årsredovisning 2018 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 79                                                   Dnr 2019/00165  

Information 

  

Hot mot stadshuset i Mariestad 

Kommunchefen informerar om de hot som via mail inkom under måndagen den  
1 april 2019 till Mariestads kommun och hur situationen därefter hanterats. Liknande 
hot inkom till flera stadshus i Skaraborg. Med anledning av det inträffade sker nu en 
översyn av bland annat rutiner för hotsituationer och utrymning av lokal.  

 

 


