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Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset Kyrkogatan 2, kl 18:00-19:00 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande Per Ahlström, informationssäkerhetssamordnare § 77 

Utses att justera Anita Ahl, Anders Bredelius och Sebastian Clausson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 77-86 

 Eleonor Hultmark  

Ordförande   

 Jan Wahn  

Justerande  

 Anita Ahl §§ 77-79, 81-86 Sebastian Clausson 
 

 

Anders Bredelius § 80  
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Beslutande Johan Abrahamsson (M)  ledamot 
Anette Karlsson (M)  ledamot 
Henrik Karlsson (M)  ledamot, ej § 80 pga jäv 
Erik Ekblom (M)  ledamot 
Sandra Magnusson (M)  ledamot 
Sten Bergheden (M)  ledamot 
Anna Mossberg (M)  ledamot 
Göte Andersson (M)  ledamot 
Anders Bredelius (M)  ledamot 
Ola Jonegård (M)  ledamot 
Richard Thorell (M)  ledamot 
Cathrine Kronberg (M)  ledamot 
Anita Ahl (M)  ledamot, ej § 80 pga jäv 
Urban Claesson (M)  ledamot 
John-Gunnar Nilsson (M)  ledamot 
Rolf Rutgersson (M)  ledamot 
Elin Abrahamsson (M)  ledamot 
Jan Wahn (C)  ledamot 
Anders Karlsson (C)  ledamot 
Helena Hallerhed (C)  ledamot 
Leif Andersson (C)  ledamot 
Johan Gotthardsson (L)  ledamot 
Jan Hallström (L)  ledamot 
Morgan Forsberg (KD)  ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD)  tjänstgörande ersättare 
Ida Ekeroth (S)  ledamot 
Janne Jansson (S)  ledamot 
Marianne Johansson (S)  tjänstgörande ersättare 
Sebastian Clausson (S)  ledamot 
Anita Olausson (S)  ledamot 
Leif Udéhn (S)  ledamot 
Nils Farken (S) ledamot  
Ola Bertilsson (S)  ledamot 
Catarina Åkerblad (S)  ledamot 
Sture Pettersson (S)  ledamot 
Lillemor Ågren (S) ledamot 
Gun-Britt Alenljung (S)  ledamot 
Per Rosengren (V)  ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Britta Wänström (V)  ledamot 
Mats Karlsson (MP)  ledamot 
Riitaa Holmblad (SD)  ledamot 
Per-Olof Henningsson (SD)  ledamot 
Per Johansson (SD)  tjänstgörande ersättare 
Joar Strid (SD)  ledamot  
Henrik Andersson (MAP)  ledamot 
Henrik Claesson (MAP)  ledamot  
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 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-10-28 

Anslagsdatum 2019-11-07 Anslaget tas ner 2019-11-29 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunfullmäktige 
 

Information om kommunfullmäktiges ärende om åtgärdsplaner 

  

 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2019, § 57, 
hanterades ärendet ”Tertial 2, delårsrapport med årsprognos och 
måluppföljning för Mariestads kommun 2019”.  
 
I kommunfullmäktiges beslut (punkt 2) gavs socialnämnden, 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden och överförmyndarnämnden i uppdrag 
att ta fram åtgärdsplaner för budget i balans. Åtgärdsplanerna skulle därefter 
redovisas till kommunfullmäktige den 28 oktober 2019, det vill säga vid dagens 
sammanträde. 
 
Då två av nämnderna ännu inte hade tagit beslut om sina åtgärdsplaner vid 
tiden för kommunstyrelsen sammanträde i oktober, flyttas ärendet till ett 
kommande kommunfullmäktige. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 77 Dnr 25231  

Information om informationssäkerhet  

  

Kommunens informationssäkerhetssamordnare Per Ahlström informerar om 
informationssäkerhet. Bland annat ges information om säker hantering av 
lösenord på datorer, läsplattor, telefoner m.m., dataintrång, bedrägerier på nätet 
och vikten av att vara källkritisk till information som publicerats i olika typer av 
media.   
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Kommunfullmäktige 

Kf § 78 Dnr 2019/00028  

Handlingar att anmäla (ev. interpellationer, 
medborgarförslag, motioner eller frågor) 

  

Beslut från kommunstyrelsen om medborgarförslag 

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen beslutat om följande 
medborgarförslag:    

 Medborgarförslag om informationsskyltar i Humleparken om 
Mariestads bryggeri. (KS 2019/238) 
Förslaget har bifallits. Kultur- och fritidsavdelningen har fått i uppdrag 
att även titta på möjligheten till digital skyltning. 

 Medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelbana mellan 
Sandbäcksrondellen till Krontorpsrondellen. (KS 2019/9) 
Förslaget har avslagits. 

 Medborgarförslag om att utlysa ett klimatnödläge i Mariestads kommun. 
(KS 2019/259) 
Förslaget har avslagits. 
 
Mats Karlsson (MP) påminner om att kommunens arbete med klimatåtgärder 
återkommande ska redovisas till kommunstyrelsen.  
Kommunfullmäktige noterar påminnelsen. 

 Medborgarförslag om att öka trafiksäkerheten i Lyrestad (KS 2019/209) 
Förslaget har bifallits. 

 

Besluten anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 
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Beslut från tekniska nämnden om medborgarförslag 

På uppdrag av kommunfullmäktige har tekniska nämnden beslutat om följande 
medborgarförslag:    

 Medborgarförslag om att förbättra renhållningen utmed vägarna i 
Mariestads kommun (KS 2019/168) 
Förslaget anses besvarat.   

 Medborgarförslag om övergångsställe vid hållplatsen Hertig Karls torg 
(KS 2019/218) 
Förslaget har avslagits.   

 

Besluten anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna. 

 
Delårsrapport för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med en 
delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019. Av kommunallagens 
bestämmelser i kapitel 11 § 16 framgår att minst en delårsrapport ska upprättas 
för verksamheten och att den ska anmälas i medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar.  

 

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet. 

 

Revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll i debiteringen av 
barnomsorgsavgifter (KS 2019/379) 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat debitering av 
barnomsorgsavgifter. Syftet är att bedöma om utbildningsnämnden säkerställt 
en tillräcklig intern kontroll i debiteringsprocessen. 

Granskningen visar att utbildningsnämnden i allt väsentligt har tillsett en 
organisation som bedöms vara ändamålsenlig och ger förutsättningar för en god 
intern kontroll. Däremot finns det inte en aktuell processbeskrivning med 
tillhörande riskanalys och krav på kontroller i utförandet. 

Utifrån granskningen lämnas ett antal rekommendationer. 

 

Rapporten har överlämnats till fullmäktiges presidium och kommunstyrelsen och anmäls 
härmed till fullmäktige. 
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Medborgarförslag om att införa klimatlåda i Mariestads kommun  
(KS 2019/356) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
införa s.k. ”klimatlåda” som innebär att de anställda i Mariestads kommun ska 
kunna köpa överbliven mat från de egna skolköken och restaurangerna till en 
låg kostnad. Syftet är att ta hand om den mat som annars skulle kastas och 
därmed minska matsvinnet.  
 

 
Motion om kommunal bilpool (KS 2019/405) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
(sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska införa en 
kommunal bilpool som innebär att kommuninvånare skulle kunna nyttja de av 
kommunens bilar som annars står parkerade på kvällar och helger. Vidare 
föreslår Karlsson (MP) att de kommunala bolagen Mariehus och VänerEnergi 
genom ägardirektiv ges uppdrag att handha bilpooler. 

 
Motion om att tillgänglighetsanpassa fullmäktigesalen (KS 2019/412) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunfullmäktiges 
presidium för beredning och beslut. 

Bakgrund 

Nils Farken (S) har i en motion föreslagit att kommunen ska 
tillgänglighetsanpassa fullmäktigesalen för att skapa möjlighet för alla att delta i 
debatten, oavsett funktionsnedsättning. Vidare föreslår Farken (S) att talarstolen 
på högsidan flyttas så att alla, oavsett placering i salen, ska kunna se det som 
visas på skärmen framme i salen. 
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Motion om att redovisa kommunens miljömålsarbete för kommunfullmäktige 
(KS 2019/414) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
(sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion föreslagit att en sammanställning av 
kommunens miljömålsarbete årligen ska redovisas för kommunfullmäktige. 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktiges presidium 
 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-28 

Sida 10 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 79 Dnr 2019/00183  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är 
under beredning 2019 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen antecknas till protokollet.       

Bakgrund 

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

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

Totalt är 12 motioner och 11 medborgarförslag under beredning i kommunens 
olika sektorer.  

Sedan förra redovisningen i kommunfullmäktige den 29 april 2019 har   
21 medborgarförslag och 10 motioner behandlats av fullmäktige och nämnder.     

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

 Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-10 

 Sammanställning över motioner och medborgarförslag som är under 
beredning - okt 2019       

 

Expedieras till: 
Kommunsekreterare Eleonor Hultmark 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 80 Dnr 2016/00431  

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Leksberg 4:12, 
Sjöängen, Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Leksberg 4:12 m.fl., 
Sjöängen, Mariestads kommun.  

Jäv 

Anita Ahl (M) och Henrik Karlsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beredning 
och beslut av ärendet. 

Reservation 

Ledamöterna för Mariestadspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Henric Claessons (MAP) yrkande. 

Bakgrund 

Ägaren till fastigheten Leksberg 4:12 inkom den 1 november 2016 med ansökan 
om planbesked för ny bostadsbebyggelse i anslutning till den anlagda 
prydnadsdammen i Sjöängen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 januari 2017,§ 7, att meddela 
positivt planbesked och uppdrag för detaljplan för del av Leksberg 4:12, 
Sjöängen, Mariestads kommun. 

Kommunen har tecknat ett avtal med markägaren i vilket kommunen åtar sig 
att köpa det markområde som ingår i detaljplanen. Kommunen åtar sig även att 
som exploatör bekosta och ansvara för erforderlig infrastruktur och 
fastighetsbildningsåtgärder. Avtalet har godkänts av kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 20 december 2017, § 457. 

Det aktuella planområdet ingår i kommunens översiktsplan och är utpekat som 
ett s.k. LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge). 

Planförslaget omfattar del av stamfastigheten Leksberg 4:12 och del av 
Leksberg 4:18 i Sjöängen, cirka 3,5 km väster om Mariestads centralort. 
Planområdet är cirka 1,5 hektar stort och utgörs av skogsmark. 
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt utveckling av bostadsområdet 
Sjöängen och planförslaget avser sex nya villatomter som ska styckas från 
stamfastigheten Leksberg 4:12. Planförslaget ger även möjlighet till utvidgning 
av de fyra närbelägna fastigheterna Leksberg 4:23, 4:31, 4:32 och 4:33 samt ett 
tillrättaläggande av gällande fastighetsgränser för Leksberg 4:18 där 
markanvändningen ändras till att omfatta hela fastigheten.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Henrik Claesson (MAP) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande Jan Wahn (C) tar först upp yrkandet om återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 181/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-05 

 Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-21 

 Plankarta med bestämmelser, antagandehandling 

 Planbeskrivning, antagandehandling 

 Särskilt utlåtande 

 Granskningsutlåtande 

 PM Geoteknik 

 Dagvattenundersökning 

 Naturvårdsutlåtande 

 Planillustration 

 

Expedieras till: 
Planarkitekt Lisa Heller 
Tf. planchef Adam Johansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 81 Dnr 2013/00464  

Beslut om antagande: Detaljplan för Ekuddens camping 
m.m., Mariestads centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Ekuddens camping m.m., Mariestad 
centralort, Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2014, § 8, om uppdrag 
att ta fram detaljplan för Ekuddens camping. Bakgrunden till uppdraget var att i 
samband med upplåtelse av Ekuddens camping till ny nyttjanderättshavare 
träffades en överenskommelse om att ändra gällande detaljplan för området. 
Syftet med ändringen är att göra det möjligt för nyttjanderättshavaren att 
utveckla campingverksamheten året runt. 

Förslag till detaljplan för Ekuddens camping m.m. har varit föremål för samråd 
under perioden november - december 2016 och granskning under perioden 
december 2018 - januari 2019. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av Ekuddens camping, 
planen skapar förutsättningar för campingverksamhet året runt, nya 
uthyrningsstugor och andra byggnader för campingverksamheten. 

Till antagandehandlingen har planområdet minskats och markområden som 
exempelvis omfattar befintlig parkering och vändzon har utgått och avses 
istället hanteras i den pågående detaljplanen för båtförvaring (ksau § 157/18), 
strax sydost om Ekuddens camping.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 182/19 
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 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-19 

 Tf. planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-17 

 Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

 Planbeskrivning (antagandehandling) 

 Granskningsutlåtande 

 

Expedieras till: 
Tf. planchef Adam Johansson 
Fastighetschef Hans Björkblom 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 82 Dnr 2019/00342  

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet 
Norra Skaraborg 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till reviderad 
förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Skaraborg tillsammans med 
de justeringar i  förbundsordningens §§ 9, 13, 14 och 18 som staten 
rekommenderar.    

Bakgrund 

Nuvarande förbundsordning uppdaterades senast år 2011 och behov av ett 
antal revideringar och kompletteringar har påkallats av samordningsförbundet. 
Enligt förbundsordningen 20 § ska ändringar fastställas av förbundets 
medlemmar.   

De tillägg och ändringar till gällande förbundsordning som föreslås är 
markerade med grön text medan borttag av text är överstruken. 

Samordningsförbundet Norra Skaraborg har lämnat förslag till uppdaterad och 
kompletterad förbundsordning och begär besked om beslut senast den  
30 november 2019.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut tillsammans med 
statens kompletterande rekommendationer i §§ 9, 13, 14 och 18.       

Behandling på sammanträdet 

Efter utskick av handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde har det 
inkommit kompletterande synpunkter på förbundsordningen från staten. 
Synpunkterna redovisas till sammanträdet. 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer frågan om dessa synpunkter kan hanteras på 
dagens sammanträde och finner att så är fallet. 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut 
tillsammans med de kompletterande synpunkterna från staten och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslagen.      
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Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 185/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-16 

 Förslag till ändringar i Förbundsordning 2019 (den gamla texten med tillägg 
och ändringar markerat med grön överstrykning) 

 Förslag på uppdatering av Förbundsordning Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg (ny förbundsordning enligt de ändringar som föreslås i ovan 
dokument). 

 Epost från samordningsförbundet 2019-10-24 

 Synpunkter från staten, inkommit 2019-10-24  

 

Expedieras till: 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg, annica.bengtzing@gullspang.se 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist  
Gullspångs kommun info@gullspang.se 
Töreboda kommun kommunen@toreboda.se 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.ostra@vgregion.se 
Försäkringskassan louise.samuelsson@forsakringskassan.se 
Arbetsförmedlingen fredrik.y.andersson@arbetsformedlingen.se 

 

mailto:annica.bengtzing@gullspang.se
mailto:info@gullspang.se
mailto:kommunen@toreboda.se
mailto:hsn.ostra@vgregion.se
mailto:louise.samuelsson@forsakringskassan.se
mailto:fredrik.y.andersson@arbetsformedlingen.se
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Kommunfullmäktige 

Kf § 83 Dnr 2019/00307  

Ny taxekonstruktion samt nya taxor för rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxekonstruktion samt nya taxor för 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll att gälla från och med 2020-01-01.  

Bakgrund 

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll är ett krav för kommunen att 
tillhandahålla enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor. Ansvaret för sotning 
(rengöring) och brandskyddskontroll är överfört från kommunen till 
räddningstjänstförbundet och tjänsten tillhandahålls av privata entreprenörer 
efter upphandling av tjänstekoncession. 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg beslutade att upphandla 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 2019-02-28 D § 11, se bilaga 1. 
Upphandlingen avslutades den 15 april 2019 och den upphandlade tjänsten ska 
levereras från och med 2020-01-01. 

Upphandling genomfördes med absoluta krav och lägst anbud vann. Lägst 
anbud var den med lägst anbudssumma. Anbudssumman är en sammanvägning 
av timtaxan för rengöring (sotning) och timtaxan för brandskyddskontroll i 
förhållande till underlaget för respektive tjänst. 

I upphandlingen har räddningstjänstens sju medlemskommuner delats upp i tre 
distrikt (anbudsområden), i huvudsak, baserat på befintliga samarbeten mellan 
kommunerna men också för att få ett större underlag av antal eldstäder i 
respektive distrikt. 

• Anbudsområde 1 - Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

• Anbudsområde 2 - Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. 

• Anbudsområde 3 - Skövde kommun. 

I upphandlingen har anbud från fyra olika entreprenörer inkommit med 
fördelningen 3 anbud för anbudsområde 1, 4 anbud för anbudsområde 2 och 4 
anbud för anbudsområde 3. 

En del i upphandlingen är att en ny taxekonstruktion för rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll tagits fram. Räddningstjänsten, i egenskap av 
kommunalförbund, får inte fatta beslut om taxor. Taxan och 
taxekonstruktionen måste därför antas av kommunfullmäktige i respektive 
kommun. Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg beslutade att 
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uppdra åt förbundsdirektören att, efter att avtal tecknats med respektive 
entreprenör, skicka taxa och taxekonstruktion med leverantörens offererade 
priser för respektive anbudsområde, till berörda kommuner för beslut 2019-04-
25 D § 31, se bilaga 2. 

Avtal har tecknats med de nya leverantörerna som är Vara Sotning & 
Fastighetsservice AB för anbudsområde 1, Sotar´n i Hjo-Tibro AB för 
anbudsområde 2 och GÖSAB Sotning AB för anbudsområde 3. Avtalet med 
entreprenörerna är endast giltigt under förutsättning att respektive kommun 
antar ny taxekonstruktion och nya taxor för rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll. 

Ny taxekonstruktion och ny taxa 

Den nya taxekonstruktionen grundar sig på en mall framtagen av Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med Sveriges 
Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR, se sid 24 och 25 i bilaga 3. 

Taxekonstruktionen är identisk för de tre distrikten och består av en taxa för 
rengöring (sotning) och en taxa för brandskyddskontroll som båda är 
uppbyggda på samma sätt. Taxan består av grundavgift samt 
rengöringsavgift/kontrollavgift som samtliga utgör en procentuell andel av 
timtaxan. Grundavgiften avser kostnader för ex. administration och transporter. 
Rengöringsavgiften/Kontrollavgiften avser arbetskostnader för ex. nödvändiga 
arbetsmoment i samband med rengöringen eller kontrollen samt 
dokumentering av kontrollen. 

Timtaxan för rengöring (sotning) respektive brandskyddskontroll skiljer sig 
mellan de olika distrikten (anbudsområdena) baserat på det lägsta anbudet i 
respektive anbudsområde. Befintlig och ny timtaxa för anbudsområdet framgår 
i tabell 1. För taxa och taxekonstruktion för aktuellt distrikt se bilaga 4. 

Anledningen till att timtaxorna skiljer sig mellan de olika distrikten beror i 
huvudsak på hur kommunen ser ut geografiskt och befolkningsmässigt. Det är 
generellt mer kostnadseffektivt för en entreprenör att bedriva verksamhet i ett 
distrikt med stor befolkning och där en stor del av befolkningen bor centralt. På 
motsvarande sätt blir det mindre kostnadseffektivt att bedriva verksamhet i ett 
distrikt med liten befolkning och där befolkningen bor mer utspritt. 
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Jämförelse av kostnader med befintlig respektive ny taxa 

För att kunna jämföra kostnader för rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll idag och i framtiden har antalet eldstäder och fristerna för 
dessa i respektive distrikt analyserats. I analysen har ett medeltal för antal 
sotningar per år respektive antal brandskyddskontroller per år tagits fram. 
Medeltalet har sedan multiplicerats med respektive timkostnad och summerats 
för att erhålla den årliga kostnaden för rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll med befintlig taxa och med den nya taxan, se tabell 2 
nedan. 

Resultatet är att den årliga kostnaden för rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll minskar i samtliga kommuner med den nya taxan. 

 

Fördelar efter ny upphandling 

Målsättningar med upphandlingen har varit att skapa en bättre tjänst för 
kommunernas invånare genom ökad tillgänglighet, ombokningsmöjligheter, 
kvällsbokning, sms-påminnelser, nya taxor, med mera. Bland annat kommer 
den tidsangivelse för när sotning (rengöring) eller brandskyddskontroll ska 
genomföras sänkas till 1 timme från 2 timmar idag, vilket innebär kortare 
väntan på entreprenören för kunden. Det finns också möjligheter för 
kostnadsfri ombokning samt möjlighet att sotning (rengöring) eller 
brandskyddskontroll genomförs efter ordinarie arbetstid. 

En annan målsättning är att skapa bättre förutsättningar för räddningstjänsten 
genom tydligare rapporterings- och kontrollrutiner, tydligare uppdrag, vite för 
entreprenören vid misskötsel, bättre möjlighet till uppsägning av avtal, med 
mera.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

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

 Protokollsutdrag ksau § 186/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-30 

 Bilaga 1. Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborgs beslut om att 
upphandla rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 2019-02-28 D § 11 

 Bilaga 2. Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborgs beslut om att 
uppdra åt förbundsdirektören att, efter att avtal tecknats med respektive 
entreprenör, skicka taxa och taxekonstruktion med leverantörens offererade 
priser för respektive anbudsområde, till berörda kommuner för beslut  
2019-04-25 D § 31 

 Bilaga 3. Mall för taxekonstruktion framtagen av Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, tillsammans med Sveriges Skorstensfejaremästares 
Riksförbund, SSR 

 Bilaga 4. Ny taxekonstruktion och ny taxa för rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll från och med 2020-01-01 

 

Expedieras till: 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, raddningstjansten@rtos.se 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 84 Dnr 2019/00135  

Motion om alla ska med i kommunens digitalisering 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.   

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i motion till kommunfullmäktige 29 mars 2019 
föreslagit att:  

 Mariestads kommun ska erbjuda en tjänst eller en funktion som har till 
uppgift att erbjuda medborgare hjälp som sällan eller aldrig använder 
internet eller digitala system. 

 Alla digitala system som vänder sig till kommuninvånarna ska 
kontrolleras innan de tas i drift så att det finns alternativ som är lättare 
att använda för personer som inte vill använda digitala system. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 29 mars 2019, § 16, överlämnat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Den 28 januari 2019, § 1, inkom en motion till kommunfullmäktige inom 
samma område: ”Motion om plan för motverkande av digital isolering bland 
äldre”, skriven av Sebastian Clausson (S).  

På kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott den 4 december 2018, § 59, fick 
kommunchefen i uppdrag att utreda om kommunen ska öppna ett DigiDel-
center, samt om det finns medel att söka från Internetstiftelsen för detta. För 
2019 finns inga medel att söka från Internetstiftelsen.  

Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801, § 7) ska bibliotek ”verka för att öka 
kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, 
lärande och delaktighet i kulturlivet”.  

Bibliotek i Mariestads kommun arbetar redan idag med att öka medborgares 
kunskap om digitala samhällstjänster, mycket beroende på att de vänder sig till 
alla medborgare som behöver hjälp med internet eller andra digitala system. 

Kommunen eftersträvar digitala tjänster, när det är möjligt och relevant. Det 
ska vara förstahandsval i kommunens kontakter med privatpersoner och 
företag. Därför arbetar Mariestad kommuns verksamheter ständig med att 
förbättra tillgängligheten av våra system. Kravet på tillgänglighet finns i lagen 
om tillgänglighet till digital offentlig service.  
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Ett stöd i arbetet med att webbplatser och mobila applikationer ska leva upp till 
kraven i lagen är att uppfylla en särskild europeisk standard (EN 301 549 
V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1. 

Om en invånare inte kan använda kommunens system kan de vid efterfrågan 
nyttja andra möjligheter som fysiska blanketter. Kommunfullmäktige föreslås 
besluta att motionen är besvarad då arbetet redan bedrivs inom befintlig 
verksamhet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Anders Karlsson (C) och Mats Karlsson (MP) tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 183/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-06 

 Digitaliseringsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-15 

 Protokollsutdrag kf § 16/19 

 Motion från Mats Karlsson (MP) om att alla ska med i kommunens 
digitalisering 

 

Expedieras till: 
Motionären Mats Karlsson (MP) 
Sektorchef ledning Åsa Alvner 
Digitaliseringsstrateg Maria Nilsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 85 Dnr 2019/00048  

Motion om plan för att bryta och motverka digital isolering 
bland äldre  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.   

2. Planen bör även inkludera fler målgrupper såsom nyanlända, människor 
med funktionsvariation och andra grupperingar.  

Bakgrund 

Sebastian Clausson (S) har i motion till kommunfullmäktige 28 januari 2019 
föreslagit att det inom ramen för arbetet med att minska ensamheten ska tas 
fram en plan för hur digital isolering kan motverkas och brytas. 

Kommunfullmäktige har den 28 januari 2019, § 1, beslutat att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Den 29 mars 2019 inkom ytterligare en motion inom samma område, motion 
om att ”alla ska med i kommunens digitalisering”, skriven av Mats Karlsson 
(MP).  

På kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott den 4 december 2018, § 59, fick 
kommunchefen i uppdrag att utreda om kommunen ska öppna ett DigiDel-
center samt om det finns medel att söka från Internetstiftelsen för detta. För 
2019 finns inga medel att söka från Internetstiftelsen.  

Digitalt utanförskap finns inte bara bland äldre. Även bland nyanlända, 
människor med funktionsvariation och andra grupperingar finns också det 
digitala utanförskapet. Kommunen bör arbeta med att inkludera samtliga av 
dessa grupper.  

Vid en närmare analys framgår det att det redan idag finns en rad aktörer som 
arbetar med att motverka digitalt utanförskap där äldre är en del målgruppen.   

Kommunfullmäktige föreslås tillstyrka motionen, men att planen även bör 
omfatta fler målgrupper enligt ovan.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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Behandling på sammanträdet 

Anders Karlsson (C) och Sebastian Clausson (S) tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ks § 184/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-06 

 Digitaliseringsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-07-15 

 Protokollsutdrag kf § 1/2019 

 Motion av Sebastian Clausson (S)om plan för motverkande av digital 
isolering bland äldre  

 Protokollsutdrag kfu § 59/19 

 

Expedieras till: 
Motionären Sebastian Clausson (S) 
Sektorchef ledning Åsa Alvner 
Digitaliseringsstrateg Maria Nilsson 
Sektor stöd och omsorg, socialchef Karin Utbo 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 86 Dnr 2019/00029  

Valärenden  

  

Entledigande och val av ersättare i kommunstyrelsen (KS 2019/359)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Johan Lundberg (V) från uppdraget 
att vara ersättare i kommunstyrelsen. På förslag av valberedningen väljer 
fullmäktige Jane Rosenlind (V) till ny ersättare efter Lundberg (V).  

Bakgrund  

Johan Lundberg (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen.       

 

Val av ersättare i socialnämnden (KS 2019/315)  

Kommunfullmäktiges beslut  

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Sara Tengvall Hoffman 
(V) till ny ersättare i socialnämnden.  

Bakgrund  

Länsstyrelsen har meddelat att ersättare i socialnämnden, Kajsa Byne (V), inte 
längre är valbar. Fullmäktige har därför att utse ny ersättare efter Byne (V). 
Fullmäktiges valberedning har nu återkommit med förslag på ny ersättare efter 
Byne (V). 

 

Val av ersättare i utbildningsnämnden (KS 2019/269)  

Kommunfullmäktiges beslut  

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Ulrika Johansson (S) 
till ny ersättare i utbildningsnämnden.  

Bakgrund  

Fullmäktige har tidigare valt ersättare Arne Andersson (S) till ny ledamot i 
utbildningsnämnden efter Tuula Ojala (S). Fullmäktiges valberedning har nu 
återkommit med förslag på ny ersättare efter Andersson (S). 
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Entledigande och val av ersättare i utbildningsnämnden (KS 2019/380)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jane Rosenlind (V) från uppdraget 
att vara ersättare i utbildningsnämnden. På förslag av valberedningen väljer 
fullmäktige Per Rosengren (V) till ny ersättare efter Rosenlind (V).  

Bakgrund  

Jane Rosenlind (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden. 

 

Entledigande från uppdraget att vara ersättare i kommunfullmäktige  
(KS 2019/389)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Elvi Fagerlund (M) från uppdraget 
att vara ersättare i kommunfullmäktige. Begäran om röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen ska göras för att få utsett ny ersättare efter Fagerlund (M).  

Bakgrund  

Elvi Fagerlund (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
Länsstyrelsen 
Valda ledamöter och ersättare 
Nämndsekreterare för utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen 

 


