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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-09-02 

Anslagsdatum 2021-09-06 Anslaget tas ner 2021-09-28 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 279                                                   Dnr 2020/00384 

Remissyttrande över förslag till lokal utvecklingsstrategi Leader 
Nordvästra Skaraborg 2023-2027 
  

Arbetsutskottets beslut 

Mariestads kommun beslutar att lämna följande synpunkter på förslaget till Lokal 
utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skaraborg 2023-2027: 

 

Övergripande 

Förslaget till strategi beskriver det behov och de utmaningar som leaderområdet står 
inför. Det handlar om att ta tillvara på människors idéer och drivkrafter, skapa 
välmående bygder, företagsutveckling och lösningar för en hållbar värld. Förslaget 
har en god koppling till och bygger vidare på det leaderarbete som under nuvarande 
och tidigare programperioder varit framgångsrikt.  

Mariestads kommun önskar att den nationella och internationella kontexten i 
förslaget till strategi blir mer utvecklad. Det är ett värde i att lyfta leaderområdets 
möjligheter till att utvecklas såväl, som att bidra till andras utveckling genom 
samarbeten utanför det geografiska området.  

Mariestads kommun ser positivt på att samordna arbetet med utvecklingen av sport- 
och yrkesfisket genom insatsområdet Samordning kring sjöarna.  

 

Vision 

Visionen bör beskriva det önskade läget och vad leaderområdet vill uppnå kort och 
koncist. Önskvärt är en kortare version, exempelvis Leader Nordvästra Skaraborg är 
en plats där alla människor kan få växtkraft, framtidstro, använda sitt mod och 
utveckla sitt entreprenörskap.  

Visionen i förslaget nämner att modet möjliggör för eldsjälar att vara kreativa, testa 
nytt och att samverka. Önskvärt är att bredda synsättet i strategin så att detta 
omfattar alla människor. Eldsjälar har ofta redan det mod som de behöver för att 
driva utvecklingen framåt.  

 

Behov och utvecklingsmöjligheter  

Samverkan mellan skola och näringsliv är viktig för att utveckla och ta tillvara på 
entreprenörskapet hos unga som är de som kommer att skapa framtidens tillväxt. 
Det handlar både om att säkerställa leaderområdets kompetensbehov och för att nya 
hållbara företag ska startas upp. Detta bör tydligare framgå i strategin. Exempelvis är 
Ungt Företagande (UF) en viktig samarbetspart i arbetet.  
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Mål Smarta landsbygder 

Förslaget till mål utgår från att det är ett behov av fler plattformar för att skapa nya 
samarbeten med mera. Mariestads kommun håller inte helt med om att det är just fler 
plattformar som det finns behov av. Exempelvis kan befintliga plattformar ha goda 
förutsättningar att utvecklas utifrån sin målgrupp.  

 

Mål Drivet företagande  

Förslaget till mål innebär en prioritering av utveckling utifrån natur- och 
kulturresurser. Önskvärt är att bredda detta så den stärka företagsamheten utgår från 
människors idéer. Särskilt viktigt är det med tanke på att hitta hållbara lösningar med 
cirkulära affärsmodeller inom alla områden samt att marknaden är global. Exempelvis 
är hållbar konsumtion en av de största utmaningarna när det gäller hållbarhet.  

  

Mål Cirkulära system 

Förslaget till mål bör vara tydligare med att strategin omfattar att implementera nya 
lösningar. I texten framgår det att nya lösningar ska testas och spridas men det är 
oklart vad det innebär långsiktigt. Leader kan inte finansiera stora investeringar men 
bör kunna möjliggöra investeringar av mindre karaktär.  

För att klara omställningen till att bli fossiloberoende behöver även andra resurser än 
de biobaserade tas tillvara. Önskvärt är att i texten även inkludera andra energikällor 
och lösningar med exempelvis vind och sol.  

 

Insatsområde Platsutveckling 

Förslaget till insatsområde innebär att människors engagemang tas tillvara genom fler 
mötesplatser. Mariestads kommun vill poängtera att det rätt typ av mötesplats utifrån 
målgruppens behov och önskemål om utveckling är det som är viktigt, inte antalet 
mötesplatser.  

Platsutveckling handlar även om att skapa attraktiva miljöer som gör att människor 
trivs, mår väl och känner sig säkra. Strategin bör breddas till att även omfatta den 
aspekten.  

Lokala utvecklingsplaner och metoder är nödvändigt för en strukturerad utveckling, 
men det är önskvärt att strategin tydliggör att det är de konkreta resultaten som är 
viktiga för platsen. Det kan exempelvis vara nya lösningar eller investeringar som ger 
effekt, är synliga och långsiktiga.  

Viktigt är att alla människors drivkrafter kan tas tillvara vilket bör förtydligas. Unga 
och utrikesfödda är prioriterade och det kan vara ett behov av särskilda insatser för 
att inkludera dem.  
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Insatsområde Företagsutveckling 

Insatsområdet bör ha en tydligare inriktning på hållbar tillväxt. Företagsutveckling 
behöver omfatta fler näringar än besöksnäring, livsmedel samt kulturella och kreativa 
näringar. Leaderområdet omfattar många företag med varierande storlek som i 
samarbete kan utveckla nya affärsmodeller med cirkulära lösningar. För att nå en 
hållbarare värld och uppnå de ambitioner som förslaget till strategi genomsyrar 
behöver alla företag med goda idéer få möjlighet att vara med i arbetet (under 
förutsättning att det stämmer överens med regelverket).  

De näringar och företag som omfattas av insatsområdet ska vara hållbara överlag.  
I förslaget omnämns besöksnäringen som hållbar.  

 

Insatsområde Hållbara lösningar  

Önskvärt är att insatsområdet även omfattar implementering av nya metoder 
Insatsområdet behöver en breddning av resurserna till att även inkludera andra 
energislag och lösningar som exempelvis vind och sol när det gäller utveckling av 
förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster.  

 

Urvalsprocess 

För att underlätta för de som söker stöd och som kan genomföra projekt bör 
leaderområdet ha få eller inga egna framtagna regler och krav. För projekten är det 
fullt tillräckligt att förhålla sig till EU:s regler, de nationella reglerna och 
lagstiftningen.  

I urvalskriterierna bör det även ingå, där det är aktuellt, omvärldens efterfrågan av 
lösningar, produkter eller tjänster. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har den 16 november 2020, § 191, beslutat att fortsatta samarbeta 
med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom Leader Nordvästra Skaraborg 
fram till år 2027.  

För åren 2023-2027 har Leader Nordvästra tagit fram ett förslag till lokal 
utvecklingsstrategi. Utvecklingsstrategin ska visa det behov och förutsättningar som 
leaderområdet har och ligger till grund för urval av projekt.  

Aktörer i leaderområdet har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till lokal 
utvecklingsstrategi fram till den 15 september 2021.  

Synpunkterna ska utgå från följande frågeställningar: 

• Kommer era viktigaste lokala behov och idéer att kunna genomföras inom 
ramen för strategin?  

• Är det något du tycker saknas eller behöver förtydligas? 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-20 

Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-16 

Remiss Förslag till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skaraborg 2023-2027 

Förslag Strategi 2023-2027 

 

Expedieras till: 
Utvecklingschef Jonas Johansson 
Näringslivschef Susanné Wallner 
Näringslivschef Kristina Mustajärvi 
Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson 
Leader Nordvästra Skaraborg info@leadernvskaraborg.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 280                                                   Dnr 2017/00203 

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Leksberg 10:1, 
Mariestad tätort, Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Leksberg 10:1, Mariestads 
tätort, Mariestads kommun. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 2017, § 210, om uppdrag att 
ta fram förslag till detaljplan för den sydvästra delen av Leksberg 10:1.  

Planförslaget inriktning är att möjliggöra för en flexibel markanvändning där 
användningsslagen; detaljhandel, drivmedelsstation, kontor, tillfällig vistelse, 
parkering och tekniska anläggningar, kombineras. Planförslaget har ambitionen att 
vidareutveckla Haggårdens handelsområde söderut.  

Med anledning av områdets känsliga landskapsbild regleras höjdsättningen till 17 
meter i byggnadshöjd inom närmast Göteborgsvägen i planområdets i västra del, där 
landskapsbilden bedöms som känsligast, och till 10 meter i byggnadshöjd inom 
övriga området. Höjdsättningen motsvarar byggnation i fem respektive tre våningar.  

Föreslaget planområde omfattar cirka 13 hektar varav cirka 10,2 hektar planeras som 
kvartersmark. Planområdet är lokaliserat söder om Haggårdens handelsområde och 
angränsar i söder till E20, i öst till Göteborgsvägen, i norr till Haggårdens och Horns 
handels- och industriområde och i väst till jordbruksmark och vidare 
bostadsfastigheter längs med Hindsbergsvägen.  

Planförslaget var föremål för samråd under sommaren 2019. Inkomna synpunkter 
har sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande. Med anledning av 
inkomna synpunkter har mindre justeringar i planförslaget gjorts. Planförslagets 
huvudinriktning är dock oförändrad. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-20 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-18 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling)  

Behovsbedömning om miljökonsekvensbeskrivning, detaljplan för del av Leksberg 10:1. 

Lokaliseringsutredning, detaljplan för del av Leksberg 10:1 

Riskutredning för Sund och Hindsberg (2018) 
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Granskningsutlåtande 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planchef Adam Johansson) 
(Planarkitekt Erik Söderström) 
(Exploateringschef Erik Randén)  
(Per Garenius Samhällsbyggnadschef)  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 281                                                   Dnr 2020/00276 

Försäljning av mark vid kvarteret Niten och Spiken 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättade avtal av försäljning av mark 
till fastigheterna inom kvarteren Niten och Spiken. De fastigheter som avses är 
Spiken 1-2, 4 och Niten 1-4, 6. 

Bakgrund 

Laga kraftvunnen detaljplan över Haggården (Dp530) ger möjlighet till en mindre 
utökning av fastigheterna i kvarteren Niten och Spiken. Förfrågning om intresse 
finns att förvärva dessa delar har skickats ut vilket resulterat i flera intressenter.  

Fastigheternas storlek varierar och ligger på mellan drygt 800 kvadratmeter upp till 
drygt 1 800 kvadratmeter. Köpeskillingarna för fastigheterna varierar med storleken 
och ligger i spannet mellan drygt 25 000 kronor till drygt 72 000 kronor.  

Förslag till köpekontrakt för de aktuella fastigheterna finns upprättade. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-20 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse 

Köpekontrakt gällande Spiken 1, 2 och 4 

Köpekontrakt gällande Niten 1, 2, 3, 4 och 6 

Kartbilaga 

Översiktskarta 

 

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
Controller Birgitta Eklöf 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 282                                                   Dnr 2020/00313 

Försäljning av del av Sandvikshusen 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat avtal med Arkadia Bostäder 
nord Västra Götaland AB, 559244-5752. 

Bakgrund 

Diskussioner har förts med bolaget Arkadia Bostäder nord om att upprätta 51 
hyreslägenheter inom detaljplanen för Sandvikshusen. Bygglov är sökt och beviljat 
för projektet. Området omfattar cirka 7 500 kvadratmeter och säljs för 2 100 000 
kronor. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-20 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse 

Köpekontrakt 

Översiktskarta 

 

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
Controller Birgitta Eklöf 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 283                                                   Dnr 2019/00024 

Köp av Pluggen 4 och försäljning av del av Sund 4:6 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättade köpekontrakt för del av 
Sund 4:6 och för Pluggen 4, vilket innebär ett markbyte. 

Bakgrund 

Diskussioner har förts med Helix Lokaler AB om genomförande av projekt på 
Pluggen 4. Detaljplanen har dock inte medgivit den omfattning av projekt som Helix 
Lokaler AB har kunder till. Detta har gjort att diskussion om byte av fastigheter har 
inletts där Mariestads kommun lämnar del av Sund 4:6 och istället övertar Pluggen 4. 

Fastigheten Mariestad Pluggen 4 omfattar cirka 14 350 kvm. Även fastigheten 
Mariestad Sund 4:6 omfattar cirka 14 350 kvm. Båda fastigheterna bedöms ha samma 
värde så ingen köpeskilling ska erläggas av någon av parterna. 

De närmare villkoren framgår av de bifogade avtalen. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-20 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse 

Köpekontrakt del av Sund 4:6 

Köpekontrakt Pluggen 4 

Kartbilaga  

Översiktskarta 

 

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
Controller Birgitta Eklöf 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 284                                                   Dnr 2020/00268 

Finansierings- och samverkansavtal ersättningsväg för 
långsamtgående fordon förbi E20 Mariestad 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner Finansierings- och samverkansavtal ersättningsväg 
för långsamtgående fordon förbi E20 Mariestad. 

2. Avtalet är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna 
och under förutsättning av att vägplanen E20 förbi Mariestad, delen Hindsberg-
Muggebo, vinner laga kraft. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en 
genomförandeplan med lämplig etappindelning för byggnationen av vägen. 
Genomförandeplanen ska även innehålla en redovisning av kostnaderna för 
vägbyggnationen. Finansieringen av kommunens kostnader för byggnationen av 
ersättningsvägen ska hanteras i ett separat ärende med begäran om nya 
investeringsmedel, för beslut i kommunfullmäktige under 2021.  

Deltar inte i beslutet 

Ledamöterna för Socialdemokraterna deltar inte beslutet. 

Bakgrund 

Trafikverket har upprättat ett förslag till finansierings- och samverkansavtal för 
ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi E20 i Mariestad. Trafikverket 
planerar för att bygga ut E20 förbi Mariestad samt E20 Götene - Mariestad till 
mötesfri väg med 2+2-körfält, mittseparerade med vägräcke för ökad trafiksäkerhet 
och framkomlighet. Mötesfri motortrafikled innebär bland annat förbud för 
långsamtgående fordon att använda E20. Vägplanearbete pågår. Långsamtgående 
fordon hänvisas enligt vägplan till befintlig omledningsväg via exempelvis 
Marieforsleden, Göteborgsvägen, Sandbäcksvägen och Stockholmsvägen, väg 2958 
och 2959.  

Förbättrad transportväg för långsamtgående fordon 

Mariestads kommun önskar en annan sträckning för de långsamtgående fordonen, 
dels för att minska de trafiksäkerhetsrisker som uppstår när långsamtgående fordon 
blandas med oskyddade trafikanter och mycket biltrafik men även för att de 
långsamtgående fordonen ska få en kortare och genare sträcka.  

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-02 

Sida 13 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Avtalet och beskrivning av åtgärder 

Syftet med avtalet är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärderna. 

Trafikverket har genom en EVA-kalkyl (Effekter Vid Väganalyser) räknat ut den 
samhällsekonomiska nyttan för en ersättningsväg för de långsamtgående fordonen. 
Trafikverket bekostar därmed del av denna ersättningsväg, upp till den summa som 
räknats ut via EVA-kalkylen, resterande bekostas av Mariestads kommun. 
Kommunen kommer att bygga, äga, drifta och underhålla vägen som planeras följa 
längs med E20, utanför det statliga vägområdet. 

Avtalet avser åtgärder i anläggning som Mariestads kommun äger och ansvarar för. 
Åtgärderna omfattar projektering och produktion av en ersättningsväg för 
långsamtgående fordon längs med E20. Ersättningsvägen planeras att anläggas på 
norra sidan av E20, till störst del utanför det statliga vägområdet, på sträckan i nivå 
mellan trafikplats Haggården (A i figur 1) och trafikplats Brodderud (C i figur 1). Det 
finns även en mellanliggande trafikplats, Ullervad (B i figur 1). Om del av 
ersättningsvägen planeras att läggas inom statligt vägområde ska det tecknas ett 
tilläggsavtal mellan parterna. Sträckan för ersättningsvägen delas upp i två etapper. 
Etapp A-B omfattar sträckan i nivå mellan trafikplats Haggården och trafikplats 
Ullervad, etapp B-C omfattar sträckan i nivå mellan trafikplats Ullervad och 
trafikplats Brodderud. Kommunen ansvarar för planering, projektering och 
produktion för båda etapperna.  

Avtalet omfattar följande åtgärder:  

Åtgärder i den kommunala anläggningen  

• Åtgärd 1 Ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi Mariestad, 
etapp A-B  

• Åtgärd 2 Ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi Mariestad,  
etapp B-C  

 

Övertagande av bro  

Vid sträckan över Tidan förskjuts den mötesfria E20 söderut och en högre bro 
kommer att byggas för E20 över Tidan. Den befintliga bron ska enligt vägplanen 
rivas. Trafikverket kommer att lämna in tillståndsansökan till mark- och 
miljödomstolen för ny bro samt för rivning av den befintliga bron 16-517-1. 
Mariestads kommun ser dock fördelar med att dra ersättningsvägen via befintlig bro 
och har lösningar för, att undanröja de av Trafikverket listade negativa delarna med 
bron. Mariestads kommun avser därför genom miljöbalk (1998:808) 11 kap §20, att ta 
över denna. Mariestads kommun kommer i sitt yttrande på Trafikverkets 
tillståndsansökan för bron att yrka på ett övertagande av bron samt redogöra för 
lösningar för att bron ska vara kvar. Beslut taget i Mariestads kommun beslutande 
organ om övertagande av bron ska bifogas yttrandet. Det är därefter mark- och 
miljödomstolen som avgör om Mariestads kommun kan överta bron.  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-02 

Sida 14 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Om mark- och miljödomstolen anser det lämpligt att bron övertas av Mariestads 
kommun sker övertagandet av bron enligt gällande principer. Vid överlämning av en 
statlig väg eller bro sker en iståndsättning vid behov. Iståndsättning innebär att 
beläggning ses över – skall vara utan sprickor och hål, skyltar anpassas till nya 
förhållanden, diken och trummor rensas och kantskärs vid behov, väganordningar 
samt konstruktioner ses över. De eventuella åtgärder som genomförs vid en 
iståndsättning är för normal funktion – det vill säga att det går att trafikera bron 
säkert utifrån vad som är motiverat med hänsyn till brons funktion och användning, i 
detta fall som ersättningsväg för långsamtgående fordon. Dock genomförs aldrig 
standardhöjande åtgärder.  

Var part ansvarar för sina respektive kostnader avseende tillståndsansökan. 
Mariestads kommuns övertagande av befintlig bro medför att omprojektering inför 
byggnationen av E20 behöver göras för bland annat fördröjningsmagasin, 
oljeavskiljare med mera. Det är viktigt att parterna samverkar kring 
omprojekteringen.  

Om Mariestads kommun inte medges övertagande av bron av mark- och 
miljödomstolen ska parterna föra en fortsatt diskussion om möjlig lösning för 
ersättningsväg. Ett tillägg till detta avtal kan då behöva tecknas. 

Finansiering 

Finansiering av åtgärderna fördelas enligt nedan tabell: 

 
Tabell 1. Finansiering av åtgärder 

Tidsplan 

Trafikverket planerar att skicka in tillståndsansökan för ny bro samt för rivning av 
befintlig bro 16-517-1. Kommunen skickar in sitt yttrande om övertagande av bron 
enligt den svarstid som meddelas remiss för tillståndsansökan.  

Eventuell omprojektering för fördröjningsmagasin och oljeavskiljare planeras vara 
slutförd senast 2022-06-30. Mariestads kommun ska ha slutbesiktigat och fakturerat 
åtgärd 1 och 2 till Trafikverket senast 2026-08-31 för att kunna ta del av ersättning 
enligt avtalet. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-27 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-26 
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Finansierings- och samverkansavtal ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi 
E20 Mariestad 

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Ekonomienheten ekonomi@mariestad.se) 
(Samhällsbyggnadschef Per Garenius) 
(Planenheten plan@mariestad.se ) 
(Teknisk chef Johan Myhrman)  
(Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se) 
 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 285                                                   Dnr 2021/00272 

Motion om budget i balans  
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige yrkat att 
kommunfullmäktiges beslut från den 30 september 2019, § 59, om åtgärder för 
budget i balans 2019, tas upp till prövning för klargörande om beslutet fortfarande 
gäller och i så fall att en prövning görs av om åtgärderna bör finnas kvar. 

Kommunfullmäktige har den 31 maj 2021, beslutat överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Med anledning av kommunstyrelsens beslut, § 148/21, att överprövningen av 
anställningar – beslut om vakanser- ny- och återanställningar överlämnas till 
kommundirektören, ekonomichefen och HR chefen kvarstår inte beslutet om 
prövning av kommunstyrelsens presidium. 

Tertialrapport 1, som baseras på redovisningen till och med april prognostiserade ett 
totalt underskott gentemot budget inom verksamheternas kostnader. Detta medför 
att åtgärderna om återhållsamhet av inköp/avtal råder enligt tidigare fattat beslut.  

Utifrån ovanstående är förslaget att motionen ska avslås. 

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker liggande förslag till beslut. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Anders Karlssons (C) tillstyrkande till 
liggande förslag. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25 

Motionen 

Protokollsutdrag kf § 59/21 Åtgärder för budget i balans 2019 
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Protokollsutdrag kf § 60/21 Motion om budget i balans 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Motionären) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 286                                                   Dnr 2021/00002 

Handlingar att anmäla 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner handlingarna anmälda. 

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. Västra Götalandsregionen och VästKom 
Nyhetsbrev nr 1- Välfärdsteknik i samverkan. 

2. Länsstyrelsen 
Förslag till kommuntal för Västra Götalands län 2022 

3. Länsstyrelsen 
Samråd kring preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande 
barn 2022 

4. Skrivelse om alternativ vägdragning kring Berga, i delområde Muggebo-
Tjos, E20 Förbi Mariestad (KS 2019/272) 

5. LRF Mariestad (KS 2020/268) 
LRF:s skrivelse till Trafikverket om den planerade ombyggnationen av väg E20, 
Mariestad, för kännedom till Mariestads kommun 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 287                                                   Dnr 2021/00003 

Inbjudningar 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner inbjudningarna anmälda. 

Bakgrund 

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. Sveriges Kommuner och Regioner 
Online workshop den 7 september 2021 om EU:s Green City Accord.   

2. Sveriges Kommuner och Regioner 
Trygghetsdag 2021 med tema ”Motorburen ungdom – problem eller möjlighet. 
Konferensen webbsänds den 21 september 2021. 

3. Sveriges Kommuner och Regioner 
Digital konferens den 29 september 2021 om EU:s nya program och fonder. 

4. Sveriges Kommuner och Regioner 
Webbinarium den 8 september 2021 om hot och hat mot förtroendevalda  
– tema näthat och självcensur. 

5. Sveriges Kommuner och Regioner 
Webbinarium den 10 november 2021 om hot och hat mot förtroendevalda  
– tema Trygghetsundersökningen 2021 

6. Brottsoffermyndigheten 
Webbsänd presentation den 1 september 2021 av kunskapsöversikten Näthat och 
demokratiskt deltagande. 

7. Vänersamarbetet 
Inbjudan med program till Vänerting den 3 september 2021.   

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-02 

Sida 20 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

8. Länsstyrelsen Västra Götaland 
Information inför kommande uppföljningsbesök gällande krisberedskap. 
Uppföljningsbesök i Mariestads kommun planeras till den 11 februari 2022 kl. 9-12. 

Målgrupp är ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, kommundirektör 
m.fl. 

 

Expedieras till: 
Säkerhetssamordnare Jonatan Ryman 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 288                                                   Dnr 2021/00004 

Information 
  

Kommundirektörens information  

Kommundirektören beskriver ledningsgruppens arbete med plan för återgång till 
fysiskt arbete på arbetsplatsen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 289                                                     

Uppdrag till kommundirektören 
  

Inga uppdrag lämnades vid dagens sammanträde. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 290                                                     

Rapporter 
  

Inga rapporter lämnades vid dagens sammanträde. 
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