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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 15:00-15:45 

 
Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande 

Anders Karlsson (C), 1:e vice ordförande 
Henrik Karlsson (M), ledamot, ej § 181 pga. jäv 
Anette Karlsson (M), ledamot 
Erik Ekblom (M), ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD), ledamot 
Göran Hellström (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ledamot 
Linnea Wall (S), ledamot 
Leif Udéhn (S), ledamot 
Anita Olausson (S), tjänstgörande ersättare  
Marie Engström Rosengren (V), ledamot 
Carl-Gunnar Sand (SD), ledamot 
Yvonne Gogolin (M), tjänstgörande ers. § 181 
 

Övriga deltagare Yvonne Gogolin (M), ersättare 
Göte Andersson (M), ersättare 
Agneta Larsson (C), ersättare 
Jan Hallström (L), ersättare 
Sebastian Clausson (S), ersättare (fr. kl. 15:20) 
 
Kristofer Svensson, kommunchef 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Christina Olsson, ekonomichef §§ 171-172 
Mia Nordblom, kvalitetscontroller § 171 
Elizabeth Lindholm Hahne, kvalitetssamordnare § 171 
Ida Nilsson, ekonom § 172 
Erik Randén, exploateringschef § 173 

Justerare Janne Jansson  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 170-189 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Janne Jansson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-10-14 

Anslagsdatum 2019-10-16 Anslaget tas ner 2019-11-07 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Verksamhetsbesök på Dacapo 

I anslutning till dagens sammanträde genomförde kommunstyrelsen ett besök  
på Dacapo, kommunens högskoleplattform.  

Studiebesöket pågick mellan klockan 13:00-14:30. Närvaron redovisas separat. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 170                                                   Dnr 22051  

Godkännande av dagordning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 171                                                   Dnr 2019/00345  

Mål för kommunstyrelsen 2020-2022 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar följande mål för kommunstyrelsen 2020-2022: 

 I Mariestad är det självklart att alla hjälps åt och att alla är inkluderade. 

 I Mariestad kan alla vistas och röra sig fritt genom säkra och tillgängliga 
miljöer. 

 Mariestad är platsen för kreativa möten för invånare, besökare, näringsliv och 
medarbetare. 

 Mariestad ligger i framkant och andra aktörer inspireras av oss. 

 Vi har ett professionellt förhållningsätt med fokus på att skapa mervärde för 
de vi är till för. 

 Företagsklimatet i Mariestad är rankat som topp 25 av landets kommuner. 

 Mariestad växer och utvecklas. 

Protokollsanteckning 

Marie Engström Rosengren (V) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 1, 
protokollsanteckning § 171). 

Bakgrund 

Den 17 juni 2019, § 46, beslutade kommunfullmäktige om en ny styrmodell för att 
knyta ihop mål- och budgetprocessen utifrån beslutad policy för verksamhet- och 
ekonomistyrning. Styrmodellen tydliggör den röda tråden från visionen, via 
kommunfullmäktiges mål och budget och nämndernas mål och budget till 
verksamheternas ansvar för aktiviteter och resultat. Styrmodellen tydliggör också 
återkopplingen av resultat till kommunfullmäktige utifrån analys och uppföljning. 

Styrmodellen för Mariestads kommun utgör grunden för målprocessen som i sin tur 
utgör grunden för kommunens kvalitetsarbete. I juni beslutade kommunfullmäktige 
även om följande fem övergripande mål som kommer att gälla för Mariestads 
kommun under hela mandatperioden och som anger den politiska viljeriktningen och 
ambitionen (VAD vi ska göra). 

Sedan dess har ett arbete pågått med att bryta ner kommunfullmäktigemålen till vad 
de innebär för kommunstyrelsen. Därefter kommer alla verksamheter arbeta fram 
aktiviteter och delaktiviteter som beskriver HUR verksamheten ska nå målen.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.   

Marie Engström Rosengren (V) begär att få lämna en protokollsanteckning, vilket 
godkänns av ordförande Johan Abrahamsson (M).    

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 329/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-20 

 Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-19 

 Kommunstyrelsens mål för 2020-2022, daterad 2019-09-24.   

 Protokollsutdrag kf § 46/19 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kommunchef Kristofer Svensson 
HR-chef Per Johansson 
Sektorchef ledning Åsa Alvner 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 172                                                   Dnr 2019/00211  

Åtgärdsplaner efter tertial 2 2019 för socialnämnden, 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden och 
överförmyndarnämnden 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Kommunstyrelsen understryker vikten av att åtgärdsplanerna ska vara beslutade i 
respektive nämnd innan kommunfullmäktige hanterar ärendet. Kommunstyrelsen 
kommer att besluta i ärendet så snart de beslutade åtgärdsplanerna finns tillgängliga.  

Bakgrund 

Vid tertial 2, 2019 uppvisade socialnämnden, utbildningsnämnden, tekniska nämnden 
och överförmyndarnämnden underskott. Kommunfullmäktige gav därför social-
nämnden, utbildningsnämnden, tekniska nämnden och överförmyndarnämnden i 
uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för budget i balans att redovisa vid kommun-
fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2019.   

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet har inte hanterats i arbetsutskottet. 

Behandling på sammanträdet 

Då nämnderna ännu inte beslutat om sina respektive åtgärdsplaner yrkar ordförande 
Johan Abrahamsson (M) att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde endast ska 
behandla ärendet som ett informationsärende och därför besluta att enbart notera 
informationen. Vidare yrkar Abrahamsson (M) att kommunstyrelsen ska understryka 
vikten av att åtgärdsplanerna ska vara beslutade i respektive nämnd innan 
kommunfullmäktige hanterar ärendet. Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet så 
snart de beslutade åtgärdsplanerna finns tillgängliga. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.      

Underlag för beslut 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-07 

 Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03 

 Åtgärdsplan för socialnämnden 

 Åtgärdsplan för utbildningsnämnden 
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 Åtgärdsplan för tekniska nämnden 

 Åtgärdsplan för överförmyndarnämnden   

 Presentation åtgärdsplaner efter tertial 2 - 2019     

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Sektorchefer) 
(Ekonom Ida Nilsson) 
(Resp. nämndsekr.) 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-14 

Sida 9 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 173                                                   Dnr 2019/00376  

Köp av fastighet Betslet 7, Mariestads tätort 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpeavtal till fastigheten Betslet 7. 
Mariestads kommun köper fastigheten av Scandinavian Property Development 
för 2,5 miljoner kronor.  

2. Pengarna tas från kommunstyrelsens investeringsmedel till förfogande för år 2019.   

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att teckna avtalet.     

Bakgrund 

Fastigheten Betslet 7 utefter Storegårdsvägen, belägen mellan Willys och Fredbergs 
inredningar AB i den södra delen av Mariestad, har en längre tid stått oexploaterad.  

Mariestads kommun har under flera år försökt att få till en utveckling av fastigheten. 
Fastighetsägaren och Mariestads kommun har tagit fram ett förslag till 
överlåtelseavtal. Fastighetsägaren har villkorat tillträdet och betalning till den 
1november 2019.  

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet har inte hanterats i arbetsutskottet. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar om följande tillägg till kommunstyrelsens 
beslut: Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att teckna 
avtalet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer eget tilläggsyrkande tillsammans med 
liggande förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med båda förslagen.    

Underlag för beslut 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-08 

 Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-08 

 Förslag till överlåtelseavtal       

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 174                                                   Dnr 2018/00402  

Yttrande till regeringen angående kommunens ansökan om 
utträde ur förvaltningsområdet för finska 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mariestads kommun vidhåller sin inställning att kommunen ska beviljas utträde 
ur finskt förvaltningsområde. 

2. Kommunstyrelsen antar kommunjuristens förslag till yttrande och lämnar 
yttrandet till regeringen.    

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
ändringsyrkande.    

Bakgrund 

Mariestads kommun ska senast den 8 november 2019 yttra sig i frågan om 
kommunstyrelsens behörighet att besluta om utträde ur förvaltningsområde för 
finska.  

Mariestads kommun inbjuds att senast samma dag yttra sig över de yttranden om 
kommunens ansökan om utträde som inkommit från organisationer som företräder 
sverigefinnar.  

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet har inte hanterats i arbetsutskottet. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att stycket där kommunjuristen hänvisar till att 
beslut ska tas enligt den gamla lagstiftningen, ska strykas.  

Erik Ekblom (M) tillstyrker liggande förslag. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Rosengrens (V) ändringsyrkande och 
liggande förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med liggande förslag.     

Underlag för beslut 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-08 

 Kommunjuristens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-08 
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 Kommunjuristens yttrande 

 Kulturdepartementets begäran om yttrande  

 Protokollsutdrag kf § 68/19      

 

Expedieras till: 
ku.registrator@regeringskansliet.se Kulturdepartementets ärtendenummer: Ku2018/01235/CSM 
Kommunjurist Magnus Nilsson, magnus.h.nilsson@skovde.se   

mailto:ku.registrator@regeringskansliet.se
mailto:magnus.h.nilsson@skovde.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 175                                                   Dnr 2019/00317  

Deltagande i Totalförsvarsövning 2020 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att besluta om vilka förtroendevalda 
som ska delta i samverkansövningen 2020.  

2. Beslutet om vilka personer som utses ska sekretessbeläggas enligt offentlighets- 
och sekretesslagen 15 kap. 2 § om försvarssekretess.  

Bakgrund 

Regeringen har beslutat att Sverige ska stärka sitt totalförsvar. Som en del i det 
genomförs Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) under ledning av Försvarsmakten 
och MSB. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft och genomförs i en 
fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats 
och Sverige utsätts för väpnat angrepp. Det som kommer att övas är beslutskedjor på 
alla nivåer. Samhällsaktörer ska öva att samverka med varandra, för att 
samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett 
väpnat angrepp. Övningen ska också visa hur samhället ska prioritera resurser och 
fördela viktiga förnödenheter. Övningen sker i fyra steg och samtliga kommuner 
erbjuds att öva med en distribuerad seminarieövning. Övningen sker enskilt hos 
respektive kommun under november 2019 till februari 2020. Datum beslutas av 
kommunen.  

Planerad tidsåtgång för övande är cirka fyra heldagar enligt följande fördelning:  
En utbildningsdag i civilt försvar, en till två övningsdagar och tid för utvärdering 
under cirka en dag.  

Detta är den första totalförsvarsövningen på 30 år. Det viktigaste i denna övning är 
att kommunen deltar, att vi efter övningen utvärderar vår förmåga och därefter 
planerar den fortsatta utvecklingen.   

TFÖ 2020 är enligt Länsstyrelsen Västra Götalands nuvarande planering den enda 
samverkansövning som kommer att genomföras under mandatperioden.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      
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Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 336/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-19 

 Säkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-17      

 Inbjudan till totalförsvarsövning 2020 

 Presentation Totalförsvarsövning 2020 

 Protokollsutdrag ksau § 336/19 

 

Expedieras till: 
Säkerhetsfunktionen sakerhet@gullspang.se 
Säkerhetssamordnare Camilla Thure camilla.thure@gullspang.se  

 

 

mailto:sakerhet@gullspang.se
mailto:camilla.thure@gullspang.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 176                                                   Dnr 2019/00239  

Revidering av regler för kulturstipendium 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reviderat förslag till regelverk för kultur- och 
ungdomskulturstipendiet.       

Bakgrund 

Kultur- och fritidsberedningen har gett chefen för sektor ledning i uppdrag att 
revidera regelverket för kulturstipendiet för att tydliggöra åldersgränserna för 
ungdomskulturstipendiet. 
Uppdraget är vidaredelegerat till kultursamordnaren. 

Regelverket för ungdomskulturstipendiet har förtydligats för att uppmuntra och 
stimulera fortsatta studier och vidareutveckling inom olika typer av kulturell 
verksamhet för kandidater mellan 13-25 år. Kulturstipendiets regelverk har fått små 
förändringar och förtydliganden vilka framgår av bifogat förslag.  

Hur definieras ”ungdom”? 

Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är den primära 
målgruppen för den svenska ungdomspolitiken åldersgruppen 13-25 år.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kultur- och fritidsberedningens förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag kfu § 50/19 

 Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-19 

 Kultursamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-19 

 Reviderat förslag till regelverk för kultur- och ungdomskulturstipendium.  

 Ungdom och ungdomspolitik – ett svenskt perspektiv.    

 Protokollsutdrag kfu § 39/19    
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Expedieras till: 
Kultursamordnare Martin Hermansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 177                                                   Dnr 2019/00275  

Ansökan från Mariestads motorklubb Örnarna om kommunalt 
lån för nytt luftstaket 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår Örnarnas ansökan om kommunalt lån till nytt luftstaket på 
Grevby motorbana, då kommunens policy är att inte bevilja lån till föreningar.       

Bakgrund 

Mariestads Motorklubb har inkommit med en ansökan om kommunalt lån med 
250 000 kronor för nytt luftstaket på Grevby motorbana. Ett lån som föreningen 
erbjuder sig att betala tillbaka på sju år. 

Mariestad kommuns policy är att inte bevilja lån till föreningar vilket omöjliggör ett 
lån till föreningen enligt deras önskemål. 

Kultur- och fritidschefen föreslår därför kommunstyrelsen att avslå Mariestads 
Motorklubbs ansökan om kommunalt lån.   

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kultur- och fritidsberedningens förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag kfu § 51/19 

 Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-19 

 Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-17     

 Ansökan från Örnarna   

 

Expedieras till: 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
Mariestads motorklubb Örnarna 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 178                                                   Dnr 2018/00443  

DigidelCenter på Mariestads bibliotek 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen och ger kultur- och fritidschefen i 

uppdrag att öppna DigidelCenter på Mariestads bibliotek under hösten 2019.  

2. DigidelCenter ska finansieras inom befintlig ram.      

Bakgrund 

Kulturchef och bibliotekschef fick i uppdrag att utreda om kommunen ska 

öppna ett DigidelCenter och om det fanns pengar att söka från Internetstiftelsen.  

Kommunen uppfyller kraven som ställs på ett DigidelCenter, att det ska vara 

lättillgängliga och bemannade platser med goda öppettider. När biblioteket nu 

ska införa söndagsöppet inom befintlig ram har verksamheten sett över scheman 

för att klara bemanningen. Översynen visar att schemaändringen möjliggör att 

öppna ett DigidelCenter i kommunen.  

Eftersom ett DigidelCenter kan utformas efter lokala förutsättningar kommer 

kommunens DigidelCenter att öppna i liten skala under senhösten 2019 för att 

sedan utvecklas efter invånarnas behov. Digidel är ett koncept som är lika över 

landet med ambitionen att besökarna ska känna igen sig oavsett kommun.  

För 2019 finns inga medel att söka från Internetstiftelsen, men det kan möjliggöras 
under 2020, då kommunen kommer att söka medel till digital utrustning.      

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Anders Karlsson (C) tillstyrker kultur- och fritidsberedningens förslag. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kultur- och fritidsberedningens förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag kfu § 52/19 

 Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-20 
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 Protokollsutdrag kfu § 59/18    

 
Expedieras till: 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
Sektorchef Åsa Alvner 
Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 179                                                   Dnr 2019/00337  

Fastställande av nytt kvartersnamn vid avstyckning av Nya 
Staden 1:1 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer nytt kvartersnamn ”Cypressen”, Katthavet, Mariestads 
kommun.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige antog den 25 februari 2019, § 7, detaljplan för Bantorget, 
Mariestad centralort, Mariestads kommun. Detaljplanen möjliggör byggnation av 
bostäder och centrumlokaler på Bantorget.  

En ansökan om fastighetsbildning har inlämnats till lantmäteri-myndigheten. Vid 
fastighetsbildningen ska kvarteret ges ett namn. Näraliggande kvarter är döpta efter 
träd, såsom t.ex. ”Granen”, ”Enen”, ”Lärkträdet.” Mot bakgrund av detta föreslås att 
det nya kvarteret ges namnet ”Cypressen”.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kultur- och fritidsberedningens förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag kfu § 54/19 

 Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-12 

 Tf. planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-11    

 Karta över det blivande kvarteret    

 

Expedieras till: 
Tf. planchef Adam Johansson 
Chef för mät- och geodata Anders Persson 
mariestad@lm.se 
fredrik.a.olsson@lm.se 

 

mailto:mariestad@lm.se
mailto:fredrik.a.olsson@lm.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 180                                                   Dnr 2019/00216  

Beslut om planbesked och uppdrag: Detaljplan för Renen 17 
och 24, Mariestad centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för ansökan om 
detaljplan för Renen 17 & 24, Mariestad centralort, Mariestads kommun. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge planenheten i uppdrag att ta fram förslag till 
detaljplan för Renen 17 & 24, Mariestad centralort, Mariestads kommun. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att planenheten ska teckna planavtal med 
fastighetsägaren.  

Bakgrund 

Den som har för avsikt att genomföra en åtgärd som kräver att en detaljplan antas, 
ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett 
sådant planarbete enligt 5 kap. 2, 5 §§ PBL (2010:900). Detta kallas planbesked och är 
ett kommunalt beslut. Beslutet kan inte överklagas och ska inte heller uppfattas som 
ett slutligt ställningstagande från kommunens sida, detta eftersom planbeskedet ges i 
ett tidigt skede och ny information kan komma fram under planprocessen som ger 
upphov till en annan bedömning. Planbesked innebär endast ett beslut om 
kommunen avser inleda ett planläggningsarbete eller inte. 

Hotell Vänerport AB har den 18 juni 2019 inkommit med ansökan om planbesked 
för fastigheterna Renen 17 och 24 i Mariestad. Ansökan avser utbyggnad av Hotell 
Vänerport med 16 nya hotellrum, spaavdelning, kök m.m. Vidare avses befintlig 
byggnad på fastigheten Renen 17 inredas för bostäder. 

Fastigheterna Renen 17 och 24 omfattar tillsammans drygt 2 300 m2 och är belägna i 
stadsdelen Gamla stan. På fastigheten Renen 24 ligger Hotell Vänerport och på 
fastigheten Renen 17 ligger ett äldre hus som också används av hotellverksamheten.  

Förutsättningar 

Renen 24 är den fastighet som Hotell Vänerport återfinns på, hotellet uppfördes 
under början av 1980-talet och rymmer cirka 65 bäddar. Befintlig byggnad på Renen 
17 uppfördes omkring 1850-talet och tillhörde det kakelugnsmakeri som funnits på 
tomten. 
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De två fastigheterna omfattas av två olika detaljplaner. Fastigheten Renen 24 
omfattas av stadsplan för del av kv. Renen från 1977 (16-MAF-1213) och Renen 17 
av detaljplan för kv. Renen 17 från 2002 (1493-P52). Stadsplan för del av kv. Renen 
togs fram innan Hotell Vänerport byggdes och anger förutsättningarna för dess 
därefter tillkommande bebyggelse. Detaljplan för kv. Renen 17 togs fram med syfte 
att ersätta mark som tidigare varit reserverat för räddningstjänst och planlagt för 
allmänt ändamål till användning centrum. Vid denna tid (början av 2000-talet) bedrev 
Odal verksamhet i den till Renen 17 näraliggande siloanläggningen. För att undvika 
intressekonflikter medgav inte planen användningen bostäder på fastigheten Renen 
17. 

Området pekas inte särskilt ut för utveckling i kommunens översiktsplan utan får 
anses tillhöra den generella inriktning som finns för Gamla stan. I kommunens 
översiktsplanering anges att tidigare genomförda inventeringar av områdets 
kulturmiljövärden ska uppdateras. 

Området ingår i riksintresse för kulturmiljövården 3 kap. MB och riksintresse för 
rörligt friluftsliv 4. kap MB. Området omfattas även av strandskydd som är upphävt i 
gällande planer men som återinträder vid upprättande av ny detaljplan. 

Hela Gamla stan är en fornlämning av lämningstyp stadslager. Ingrepp i fornlämning 
kräver tillstånd hos länsstyrelsen. I samband med planläggningen kan det bli aktuellt 
med arkeologisk utredning.  

Hamngatan som angränsar till planområdet är relativt vältrafikerad, inte minst 
sommartid vilket kan medföra att de bullernivåer som redovisas i förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader riskerar överskridas. I eventuellt 
fortsatt planarbete ska beräknade bullernivåer redovisas och vid behov åtgärder 
vidtas i detaljplanen. 

Marknivåer inom området varierar mellan cirka +46,5-49 (RH2000), detta innebär att 
vissa områden riskerar att översvämmas vid höga vattennivåer i Vänern.  
Översvämningsrisk till följd av skyfall kan också drabba området. Risken till 
översvämning ska redovisas i fortsatt planarbete. 

Planenhetens ställningstagande och bedömning 

Planenheten ser positivt på en utveckling av området i enlighet med den ambition 
som fastighetsägaren presenterar i ansökan om planbesked. Den intressekonflikt som 
tidigare funnits mellan bostäder i området och industriverksamhet är idag inte längre 
gällande eftersom Odal lagt ner siloverksamheten i Mariestads hamn. Istället är den 
aktuella marken avsedd för bostäder, handel och kontor (kv. Kornet). Planenheten 
anser att en blandad användning såsom bostäder och centrum (hotell, restaurang 
m.fl.) är önskvärd i denna centralt belägna del av staden. 

Området är som tidigare redovisat av riksintresse för kulturmiljövården vilket innebär 
att området är av stor betydelse ur ett nationellt perspektiv. Som underlag för en 
detaljplan ska en kulturhistorisk utredning tas fram. Utredningen ska bland annat 
redovisa bebyggelsen och miljöns karaktärsdrag och värden samt hur tillkommande 
bebyggelse och ändringar ska förhålla sig till detta. Som underlag för detaljplanen ska 
även en trafikbullerutredning finnas. 
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Planenheten gör bedömning att upphävande av strandskydd bör kunna prövas 
genom särskilt skäl att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften  
7 kap. 18 c § p. 1 MB 1998:808. Motiv och skäl för upphävandet av strandskyddet 
ska redovisas i detaljplanen. 

Enligt 5 kap. 5 § PBL (2010:900) ska kommunen i planbeskedet, om kommunen 
avser att inleda en planläggning, ange den tidpunkt då planläggningen enligt 
kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, 
ändra eller upphäva en detaljplan. Planenheten uppskattar att beslut om antagande av 
detaljplan bör kunna ske under fjärde kvartalet 2020. 

Kostnader och åtaganden mellan kommunen och fastighetsägaren ska regleras i 
planavtal i enlighet med kommunens taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- 
och mättaxa, antagen i kommunfullmäktige den 31 oktober 2016, § 118. Planenheten 
ska ansvara för att ta fram planhandlingar och genomföra planprocessen. För detta 
arbete ska fastighetsägaren ersätta planenheten. Fastighetsägaren ska ansvara för och 
bekosta de undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanen. 

Kostnad för planbesked fastställs till 8 000 kronor.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.     

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 317/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-05 

 Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-05 

 Ansökan om planbesked för Renen 17 och 24, daterad 2019-06-18 

 Stadsplan för del av kv. Renen (16-MAF-1213) 

 Detaljplan för kv. Renen 17 (1493-P52)  

 

Expedieras till: 
Tf. planchef Adam Johansson 
Hotell Vänerport, lars@broddrud.se  
Ekonom Ida Nilsson 
Assistent Anneli Åkesson 

 

 

mailto:lars@broddrud.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 181                                                   Dnr 2016/00431  

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

  

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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

Jäv 

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

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 fastighetsbildnings-
åtgärder. 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. 

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.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.     

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 314/19 

 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 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Planarkitekt Lisa Heller) 
(Tf. planchef Adam Johansson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 182                                                   Dnr 2013/00464  

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

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.     

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 333/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-19 

 Tf. planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-17 
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 Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

 Planbeskrivning (antagandehandling) 

 Granskningsutlåtande 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tf. planchef Adam Johansson) 
(Fastighetschef Hans Björkholm) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 183                                                   Dnr 2019/00135  

Motion om alla ska med i kommunens digitalisering 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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. 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.  
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Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Inom ramen för bibliotekets ordinarie uppdrag pågår arbete med att starta upp 
digitalt stöd för sällananvändare. Kommunens e-tjänster finns även att tillgå i form av 
fysiska blanketter.  

Behandling på sammanträdet 

Anders Karlsson (C) yrkar om följande ändring i kommunstyrelsens beslut: 

Kommunfullmäktige ska besluta att motionen ska bifallas. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Karlssons (C) ändringsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Karlssons (C) ändringsyrkande.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 308/19 

 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 

 

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

Ks § 184                                                   Dnr 2019/00048  

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

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S), Erik Ekblom (M), Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.     
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Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 309/19 

 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 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären Sebastian Clausson (S)) 
(Sektorchef ledning Åsa Alvner) 
(Digitaliseringsstrateg Maria Nilsson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 185                                                   Dnr 2019/00342  

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 

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.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 337/19 

 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)  
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Kommunfullmäktige 
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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Kommunstyrelsen 

Ks § 186                                                   Dnr 2019/00307  

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

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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 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. 
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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. 

 

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. 
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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.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.    

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 321/19 

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

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 187                                                   Dnr 2019/00318  

Sammanträdestider för kommunstyrelsen, arbetsutskottet och 
kultur- och fritidsberedningen 2020 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa datum och tider för kommunstyrelsens, 
arbetsutskottet och kultur- och fritidsberedningens sammanträden under år 2020 i 
enlighet med upprättat förslag.  

Bakgrund 

Administrativa enheten har upprättat ett förslag till datum och tider för 
kommunstyrelsen och arbetsutskottens sammanträden under år 2020. Förslaget utgår 
ifrån 2019 års mötesdagar samt tidplan för årsprognoser och budgetarbete.  

Kommunstyrelsen sammanträder som princip den andra måndagen varje månad med 
start klockan 14:00 i Vänersalen i stadshuset. 

Arbetsutskottet sammanträder som princip var fjortonde dag, med tillägg av möten 
för bland annat bokslutsdag, budgetträff och delårsbokslut. Sammanträdesdagarna är 
på onsdagar med start klockan 08:00 i Torsö på plan fem i stadshuset. I tidplanen för 
arbetsutskottets möten finns även tid avsatt för dialogmöten med miljö- och 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden, de kommunala bolagen och 
kommunrevisionen. 

Kultur- och fritidsberedningen sammanträder åtta gånger under året med start i 
februari. Mötena hålls som princip tisdagar med start klockan 13:30 i Hovden på plan 
fem i stadshuset.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 322/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-30 

 Förslag till sammanträdestider 2020 för kommunstyrelsen, arbetsutskottet och 
kultur- och fritidsberedning    
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 Tidsplan för mål och budget under samt uppföljning under budgetåret 2020 

 

Expedieras till: 
Samtliga nämndsekreterare 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonomichef Christina Olsson 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-14 

Sida 39 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 188                                                   Dnr 2019/00108  

Redovisning av delegationsbeslut 

  

Inga delegationsbeslut finns att redovisa till sammanträdet.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 189                                                   Dnr 2019/00016  

Handlingar att anmäla 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen finner handlingarna anmälda.       

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsen redovisas till sammanträdet.  

Underlag för beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 18 september 2019 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 2 oktober 2019 

3. Kultur- och fritidsberedningen 
Protokoll från sammanträde den 1 oktober 2019 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag ksau § 307/19 Dialogmöte mellan kommunstyrelsens 
arbetsutskott och kommunrevisionen 2019  

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag ksau § 328/19 Dialogmöte (bolagsdag) mellan 
kommunstyrelsens arbetsutskott och Mariehus AB 

6. Mariehus AB 
Presentation till bolagsdag med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

7. Mariestads kommun, kommunrevisorerna  
Revisionsrapport: Gransknings av delårsrapport 2019 Mariestads kommun   

8. Lönenämnden 
Protokoll från sammanträde den 24 september 2019 

9. MTG styrgrupp 
Mötesanteckningar från sammanträde den 17 september 2019   

10. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Protokoll från direktionens sammanträde den 26 september 2019 § 57-60 
(offentligt möte) 

11. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Protokoll från direktionens sammanträde den 26 september 2019 § 61-74  
(vanligt möte) 
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12. Skaraborgs kommunalförbund 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 13 september 2019 

13. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg  
Protokoll från sammanträde den 30 september 2019  

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

15. Kommunrevisionen (KS 2019/379) 
Kommunrevisorernas yttrande över granskningsrapport av intern kontroll i 
debiteringen av barnomsorgsavgifter 
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Bilaga 1 
Protokollsanteckning § 171  Dnr 2019/00345 

 

Mål för kommunstyrelsen 2020-2022 

 

Vid kommunfullmäktiges beslut (juni 2019) om fem övergripande mål för Mariestads 
kommun reserverade sig vänsterpartiet till förmån för följande lydelse (punkt 2): 

 

”Mariestad – en trygg kommun i livets alla skeenden 

Mariestad är en hållbar kommun med trygga miljöer för alla som bor, verkar och vistas här. 
Med ett brett engagemang och ett demokratiskt förankrat medborgarfokus erbjuder vi en 
trygg välfärd med hög kvalitet i livets alla skeenden.” 

 

 

2019-10-14 

Marie Engström Rosengren (V) 

 

 
 


