
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-13 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset kl 10.00-16:30 
Mötet ajouneras kl. 12:00-14:00 
 

 
Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande 

Anders Karlsson (C) 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande 
Henrik Karlsson (M) ledamot §§ 80, 82-98 (fr. kl. 14) 
Richard Torell (M) tjänstgörande ersättare § 81 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Erik Ekblom (M) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot, ej § 94 pga. jäv 
Yvonne Gogolin (M)  tjänstgörande ersättare § 94 
Göran Hellström (L) ledamot 
Janne Jansson (S) ledamot 
Leif Udéhn (S) ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Carl-Gunnar Sand (SD) ledamot 
Björn Nilsson (S)  tjänstgörande ers. ej § 94 pga. jäv 
Tuula Ojala (S) tjänstgörande ersättare § 94 
 

Övriga deltagare Yvonne Gogolin (M) ersättare 
Anders Bredelius (M) ersättare 
Agneta Larsson (C) ersättare 
Jan Hallström (L) ersättare, (fr kl. 14:00) 
Tuula Ojala (S) ersättare, (fr kl. 14:00) 
Mats Karlsson (MP) ersättare 
(Närvarolistan forts. på sid 2) 

Justerare Ida Ekeroth  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§§§ 80-98 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth  
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Övriga deltagare Kristofer Svensson kommunchef 
Eleonor Hultmark kommunsekreterare 
Christina Olsson ekonomichef § 81 
Thomas Johansson samhällsbyggnadschef § 81 
Michael Nordin teknisk chef § 81 
Annika Kjellkvist chef miljö/bygg 
Åsa Alvner sektorchef ledning § 81 
Per Johansson HR-chef §§ 81-82 
Maria Appelgren sektorchef utbildning § 81 
Karin Utbo socialchef § 81 
Lars Bergqvist redovisningschef § 81 
Annica Olsson enhetschef § 81 
Elisabeth Westberg förvaltningsekonom § 81 
Pia Svartén ekonom/controller § 81 
Pia Möller ekonom § 81 
Ida Nilsson ekonom § 81 
Elizabeth Lindholm Hahne kvalitetssamordnare § 81, 85   
Cecilia Gustafsson assistent § 81 
Maria Nilsson digitaliseringsstrateg § 81 
Mia Nordblom controller § 81 
Adam Johansson tf. planchef § 84 
Gabriella Idholt folkhälsostrateg § 83 
Pia Stenlund Arbetsmiljöverket § 82 
Eva Aronsson Arbetsmiljöverket § 82 
Lennart Rådenmark Länsstyrelsen § 83 
Frida Silfversparre Länsstyrelsen § 83 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-05-13 

Anslagsdatum 2019-05-14 Anslaget tas ner 2019-06-05 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 80                                                   Dnr 22051  

Godkännande av dagordning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 81                                                   Dnr 2019/00021  

Presentation av tjänstemannaunderlaget till mål och budget 
2020-2022 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdet hålls stängt under detta specifika 
ärende. 

2. Kommunstyrelsen noterar informationen.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsen, som tillika är budgetberedning, fastställde 
planeringsförutsättningarna för 2019 års mål- och budgetprocess den 23 januari 2019, 
ksau § 23. 

I enlighet med den av fullmäktige antagna verksamhets- och 
ekonomistyrningspolicyn bereds budgetunderlaget av kommunchefens 
ledningsgrupp.  

Kommunchefens ledningsgrupp har utifrån planeringsförutsättningarna tagit fram ett 
tjänstemannaunderlag till budget. 

Syftet med budgetunderlaget är att ge förtroendevalda ett underlag inför det politiska 
arbetet med mål och budget 2020-2022 samt att visa vilka utmaningar och 
möjligheter vi ser för att klara uppdraget i framtiden. 

Vid överlämnandet av budgetunderlaget ingår presentation av ny styrmodell och 
förslag till kommunfullmäktiges mål, budgetunderlaget för 2020-2022, samt 
genomlysningar inom utbildningsnämnden och socialnämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet har inte behandlats i arbetsutskottet. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) beslutar att sammanträdet ska hållas stängt under 
detta specifika ärende. 

Underlag för beslut 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-30 

 Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-30 

 Muntlig information på sammanträdet    
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Kommunstyrelsen 

Ks § 81 (forts.) 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 82                                                   Dnr 2019/00101  

Information från Arbetsmiljöverket: Systematiskt 
arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.       

Bakgrund 

En viktig del av uppdraget att vara förtroendevald i kommunen är att vara 
arbetsgivare och ett av de mest centrala ansvarsområdena är att se till att kommunen 
har en god arbetsmiljö. Därför gör Arbetsmiljöverket för närvarande en särskild 
tillsynsinsats och inleder med att informera om arbetsmiljön i kommuner och 
regioner och beskriva hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar. Detta för att tydliggöra 
ansvar och beskriva hur förtroendevalda kan hantera ansvaret för 
arbetsmiljöfrågorna.   

Underlag för beslut 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-26 

 Arbetsmiljöverkets skrivelse: Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla 

 Presentation Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla – systematiskt 
arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer.     

 Muntlig information på sammanträdet   

 

Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 83                                                   Dnr 2019/00109  

Dialog med Länsstyrelsen: Insatser mot langning av alkohol i 
Västra Götalands län 2019 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att inte delta i samarbete med Länsstyrelsen vad gäller 
arbetet mot lagning av alkohol i Västra Götalands län 2019.   

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bjuda in representanter från föreningen 
”Farsor och morsor på stan” till kommande sammanträde i utskottet. Detta med 
syfte att få igång ett engagemang i föreningen tillsammans med politiska 
representanter. 

Reservation 

Ida Ekeroth (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.          

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder årligen in kommunerna i länet att delta i 
arbetet mot langning. Enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor inom Länsstyrelsen 
inkom den 5 mars 2019 med inbjudan för deltagande i arbetet under 2019.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 maj 2017, ksau § 169, att 
Mariestads kommun skulle delta i 2017 års arbete, men ansåg att projektet framledes 
borde utvidgas till att även omfatta insatser mot andra droger (så som narkotika, 
dopningspreparat och tobak) och att detta var en förutsättning för att Mariestads 
kommun ska delta i insatsen kommande år. Under 2018 deltog därmed inte 
Mariestads kommun i kampanjen.  

Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2019, ks § 57  att bjuda in en representant 
från Länsstyrelsen för samtal kring arbetets fokus och utformning.  

Övergripande mål för arbetet inom anti-langningskampanjen är 

 Att motverka och minska ungdomars alkoholkonsumtion 

 Att senarelägga ungdomars alkoholdebut 

 Att försvåra för ungdomar att komma över alkohol 

 Att motverka illegal alkoholdistribution 

 Att skapa diskussion föräldrar emellan och med sina ungdomar 

 Att skapa diskussion och debatt hos allmänheten 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 83 (forts.) 

 

Sedan flera år har kommunernas, Polisens och Länsstyrelsens gemensamma arbete 
mot langning av alkohol till ungdomar i Västra Götalands län utvecklats till ett 
reguljärt arbete under hela året. I samband med riskhelger genomförs även särskilda 
insatser. Ett årshjul som visar hur arbetet löper under året har bifogats inbjudan. Det 
informationsmaterial som Länsstyrelsen tar fram i samband med arbetet är ett viktigt 
verktyg för verksamheterna i arbetet gentemot unga vuxna och tonårsföräldrar.  

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

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

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

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

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

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet har inte behandlats i arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 83 (forts.) 

 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att inte 
ställa sig bakom att tillsammans med Länsstyrelsen delta i gemensamma insatser mot 
lagning av alkohol i Västra Götalands län. Istället ska kommunstyrelsens 
arbetsutskott bjuda in representanter för ”Farsor och morsor på stan” för att få igång 
ett engagemang  i föreningen tillsammans med politiska representanter. 

Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunstyrelsen ska delta i de gemensamma insatserna 
med Länsstyrelsen och ser ingen motsättning i att även samarbeta med ”Farsor och 
morsor på stan”.    

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

Underlag för beslut 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-03 

 Protokollsutdrag ksau § 57/19   

 Muntlig information på sammanträdet    

 

Expedieras till: 
Folkhälsostrateg Gabriella Idholt 
Förebyggande fältassistent Peter Åhling 
Kommunpolis Gunnar Åreng 
IFO-chef Anette Karlsson 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 84                                                   Dnr 2019/00146  

Beslut om planbesked och uppdrag: Detaljplan för Sjötorp 
2:225, Sjötorp, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för ansökan om 
detaljplan för Sjötorp 2:225, Sjötorp, Mariestads kommun. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge planenheten i uppdrag att ta fram förslag till 
detaljplan för Sjötorp 2:225, Sjötorp, 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. 

Sjötorps Marina AB har den 24 mars 2019 inkommit med ansökan om planbesked 
för fastigheten Sjötorp 2:225 i Sjötorp. Ansökan har av planenheten bedömts 
uppfylla kraven i 5 kap. 3 § PBL (2010:900) och avser planläggning för bostäder. Av 
ansökan framgår att tidigare båtvarvsverksamhet upphört sedan en tid och att 
marken är mer lämpad för bostäder. 

Sjötorp 2:225 är registrerad som en industrienhet belägen på Sjöfallsvägen. 
Fastigheten omfattar 3 600 m2 markområde och ägs av Sjötorps Marina AB. 

Förutsättningar 

Fastigheten Sjötorp 2:225 omfattas av detaljplan för Sjötorp 2:225, Sjötorp, 
Mariestads kommun (1493-P105), laga kraftvunnen 2006-03-07. Fastigheten är 
planlagd för hamnändamål. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra avstyckning 
för bostadsändamål från fastigheten Sjötorp 2:225. Innan 1493-P105 började gälla 
2006-03-07 omfattades fastigheten av detaljplan för Sjötorp 2:225 m.m., Sjötorp, 
Mariestads kommun (1493-P63), laga kraftvunnen 2003-04-28. Planen togs fram som 
en del i utvecklingsplan för varvsområdet ”Projekt Wallhamn”.  

I kommunens översiktsplan har området inte pekats ut för någon specifik 
användning eller utveckling annat än vad som anges generellt för Sjötorp tätort. 
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Fastigheten berörs av riksintresse för kulturmiljö, naturvård och yrkesfiske enligt 3 
kap. MB samt riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. MB. 

Hela fastigheten omfattas av strandskydd. Strandskydd är i gällande detaljplan 1493-
P105 upphävt inom hela planområdet och återinträder vid upprättande av ny 
detaljplan.  

Fastigheten Sjötorp 2:225 finns upptagen i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 
databas över potentiellt förorenade områden, det s.k. EBH-stödet. Inventeringsfas 1 
har genomförts enligt MIFO och fastigheten har getts preliminär riskklass enligt 
BKL, 3 (måttlig risk). Eventuella föroreningar på fastigheten väntas härröra från den 
tidigare hamn- och båtverkesamhet som bedrivits. 

Marknivåer ligger på omkring mellan ca +45 - 46 (RH2000) och området riskerar 
således att översvämmas av stigande vattennivåer i Vänern. 

Planenhetens ställningstagande och bedömning 

Fastighetsägaren har i ansökan motiverat den föreslagna ändringen från 
hamnändamål till bostadsändamål med anledning av att tidigare varvsverksamhet 
lagts ned. Området ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och skulle passa 
mycket bättre som bostadsområde eftersom störande buller från hamnverksamhet i 
området inte är önskvärt. Planenheten delar uppfattningen om att fastigheten har 
attraktivt läge för nya bostäder och kan anpassas till omkringliggande miljö. 

Fastigheten och det aktuella området har tidigare varit föremål för utveckling av ett 
fiskecenter i ”Projekt Wallhamn”. Området har haft betydelse för lokalt näringsliv 
och service genom tidigare varvsverksamhet. Med fastighetens läge och 
förutsättningar bedöms området ha fortsatt betydelse för arbetstillfällen och 
kommersiell båtanknuten service i Sjötorp, därav anser planenheten att det i 
planläggningsarbetet bör undersökas huruvida markanvändningen bostäder kan 
kombineras med annan användning som skapar fortsatt förutsättning för detta.  

Planområdet berörs av flera riksintressen, planenheten bedömer inte att den 
föreslagna förändringen bedöms stå i strid med dessa intressen. Detta eftersom de 
inte avser hindra utveckling av befintliga tätorter och området är sedan tidigare 
planlagt. Det ska däremot i planen redovisas hur förslaget förhåller sig till dessa 
intressen. 

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. 

Eventuella föroreningar i mark eller byggnader ska i planarbetet undersökas vidare 
och redovisas. Användningen bostäder tillhör kategorin känslig markanvändning 
(KM) och det ska i planen redovisas med hänsyn till människors säkerhet och hälsa 
att nivån inte riskerar att överskridas. 
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I fortsatt planarbete ska redovisas hur området påverkas av stigande vattennivåer i 
Vänern samt eventuella skyddsåtgärder. Vidare ska även påverkan av skyfall, minst 
ett 100-årsregn beskrivas 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 anser att fastighetsägaren med egen 
plankonsult ska ta fram planhandlingar, därav är det svårare att uppskatta och 
påverka när beslut om antagande av detaljplan kan ske. Planenhetens uppskattning är 
dock att slutligt beslut om antagande av detaljplan bör kunna ske tredje kvartalet år 
2020.  

Kostnader och åtaganden mellan kommunen och sökanden ska regleras i planavtal i 
enlighet med kommunens antagna taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och 
mättaxa, kf § 86/11. Sökanden ska ta fram planhandlingar med egen plankonsult och 
planenhetens åtaganden innefattar i första hand beredning av ärendet inför beslut, 
remittering och sammanställning av synpunkter som framkommer under samråd och 
granskning. 

Kostnad för planbesked fastställs till 4 500 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 § 161/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-18 

 Tf. planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-10  

 Ansökan om planbesked för Sjötorp 2:225, daterad 2019-03-24 

 Detaljplan för Sjötorp 2:225, Sjötorp, Mariestads kommun (1493-P105)  
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Expedieras till: 
Tf. planchef Adam Johansson 
Planarkitekt Lisa Heller 
Ekonom Ida Nilsson 
Assistent Anneli Åkesson 
Sjötorps Marina AB, marix@live.se 

 

mailto:marix@live.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 85                                                   Dnr 2018/00016  

Utredning IFO - Slutrapport 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och överlämnar den socialnämnden för 
verkställande.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 20 december 2017 kommunchefen i 
uppdrag att utreda möjligheten och förutsättningar att inrätta en utredningstjänst i 
syfte att hitta nya strukturer och arbetssätt inom IFO:s verksamhet. Tjänsten 
finansierades av medel från kommunstyrelsen till förfogande under 2018. 

Utredningen påbörjade den 5 april 2018 och har redovisats löpande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott var sjätte vecka med början den 9 maj 2018. Den 
femte och sista lägesrapporten presenterades i arbetsutskottet den 5 december 
samma år. 

En slutrapport har tagits fram och som redovisades i arbetsutskottet i april 2019. 
Slutrapporten beskriver resultatet av utredningen, samt en uppföljning av vad de 
föreslagna åtgärderna i lägesrapport fem resulterat i. 

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 § 135/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-10  

 Kvalitetssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-20  

 Utredning IFO, slutrapport 2019-03-20       

 

Expedieras till: 
Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne 
Socialchef Karin Utbo 
Socialnämnden, nämndsekr. Helena Andersson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 86                                                   Dnr 2019/00111  

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering 
av samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter (2020-2023) 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta rekommendationen.     

2. Kostnaden för finansieringen inarbetas i socialnämndens befintliga budget.  

Bakgrund 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beslutade vid sitt 
sammanträde den 14 december 2018:  

 att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 
(kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till 
en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär cirka 1,95 
kronor/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-
2023).  

 att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive 
kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.  

 att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.  

 att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem 
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 
juni 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.      
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Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 158/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-18 

 Kvalitetssamordnarens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-17 

 Följebrev från SKL, Rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
(2020-2023), 2019-03-06. 

 Kontaktpersoner i länen 

 

Expedieras till: 
Socialchef Karin Utbo 
Socialnämnden, nämndsekr. Helena Andersson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 87                                                   Dnr 2019/00104  

Avtal med Tillståndsenheten i Samverkan i Lidköping samt taxa 
avseende tillstånd och tillsyn enligt Lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till samverkansavtal med 
Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping gällande tillstånd och tillsyn enligt Lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter, förutom vad gäller den av 
Tillståndsenheten i samverkans föreslagna nivåer på taxor och kontrollavgifter. 
Fullmäktige ställer sig bakom en taxenivå som uppgår till en tredjedel av vad som 
föreslås i avtalet.  
 
Kommunens avtalstecknare är socialchefen. 
 
Avtalet omfattar inte tillsyn av rökfria miljöer som även fortsättningsvis är delegerat till 
miljö- och byggnadsnämnden. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar om följande taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter 
enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter: 

 

 Kommunstyrelsens 
förslag (kronor) 

Ansökan om 
försäljningstillstånd tobak: 

2 400 

Ansökan om tillfälligt 
försäljningstillstånd: 

1 867 

Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden:   

1 467 

Anmälan om förändrat 
försäljningstillstånd: 

667  

Tillsyn av försäljningstillstånd: 
  

2 000 

 
3. Taxan ska gälla från och med 2019-07-01. 

 
4. I det fall de föreslagna taxenivårena inte accepteras av Lidköpings kommun beslutar 

fullmäktige att handläggning av försäljningstillstånd för tobak ska hanteras i egen regi 
med ovanstående taxor.  
 

5. Fullmäktige ställer sig positiv till möjligheten att se över alkoholkontroller i egen regi. 
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6. Kommunfullmäktige konstaterar att reglementet för miljö- och 

byggnadsnämnden samt reglementet för socialnämnden ska revideras med 
anledning av ovanstående beslut.  

Bakgrund 

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, Lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Flertalet av 
bestämmelserna i dessa två lagar förs i sak oförändrade över till den nya lagen.  

Sammanfattning av den nya lagen 

Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller att pröva 
tillstånd för försäljning av tobak samt ett utökat ansvar vad gäller tillsyn.  

Enligt den nya lagen krävs tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Det gäller vid 
försäljning till såväl konsumenter (detaljhandel) som annan försäljning (partihandel). 
Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med 
tobaksprodukter, vilket är i linje med flera direktiv och rådsrekommendationer från 
EU och regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken (ANDT) för perioden 2016-2020 där ett av målen är att tillgång till 
tobak ska minska (prop. 2017/18:156). Den nya lagen innebär även att straffansvaret 
för illegal handel skärps till fängelse på upptill sex år (10 kap 1§). 

Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus, 
exempelvis uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som 
allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den 
som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen 
avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. 
Rökförbudet utvidgas även till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.  

Möjligheterna att marknadsföra tobaksvaror genom kommersiella meddelanden på 
försäljningsställen tas bort. 

Kommunen ansvarar för att lämna tillstånd för tobaksförsäljning och kommunen har 
rätt att ta ut avgift för uppgiften enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. Kommunen har även rätt att ta ut en skälig avgift för tillsyn. 
Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnader för hantering av 
tillståndsansökningar. 

Miljö- och byggnadsnämndens ansvar enligt Tobakslagen 

Enligt befintligt reglemente ska miljö- och byggnadsnämnden: svara för tillsyn och 
prövning som ankommer på medlemskommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
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I enlighet med detta ansvar har miljö- och byggnadsnämnden upprättat ett förslag till 
”Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt tobakslagen”. Nämnden beslutade den 26 
februari 2019 att föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda 
och Gullspångs kommuner att anta upprättat förslag till taxa enligt tobakslagen. 
Detta förslag har inte behandlats politiskt i någon av MTG-kommunerna. 
Anledningen till detta är Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping har framfört att 
de, utöver handläggningen av alkoholtillstånd, även vill handlägga tillstånd och tillsyn 
enligt Lagen om tobak och liknande produkter. 

Förslag till avtal med Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping 

Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping (TIS) har avtal om handläggning av 
alkoholtillstånd med Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner samt 
ytterligare tolv kommuner. TIS har även avtal avseende tobakslagen (1993:581) med 
flertalet av de övriga tolv kommunerna.  

TIS har erbjudit samtliga kommuner som har avtal om handläggning av alkohol-
tillstånd att även teckna avtal om tillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak och 
liknande produkter. TIS ambition är att samtliga taxor och avtal ska vara enhetliga 
och innefatta handläggning av alkohol, tobak och tillhörande tillsyn samt tillsyn av 
läkemedel och folköl. MTG-styrgrupp gav 2019-03-26 kommuncheferna i uppdrag 
att snarast kontakta TIS för att förhandla fram ett avtal avseende ansvar för tillstånd 
och tillsyn enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter för MTG-
kommunerna.  

I enlighet med styrgruppens uppdrag har enhetschefen för vuxenenheten i Lidköping 
kontaktats (ansvarig chef för TIS) för att förhandla taxenivåerna i avtalsförslaget. TIS 
framhåller att föreslagen taxa måste godtas i sin helhet för att ett avtal skall gälla. 

Det föreslagna avtalet innebär att TIS behåller samtliga ansöknings- och 
tillsynsavgifter, vilket ska medföra att det inte blir några kostnader för kommunerna. 
Eventuellt över- eller underskott ska dock hanteras med respektive kommun. 

För att ovanstående ska kunna genomföras måste samtliga kommuner vara överens 
om att befintligt avtal avseende handläggning av alkoholtillstånd upphör samt att nytt 
avtal avseende handläggning av alkohol, tobak och tillhörande tillsyn samt tillsyn av 
läkemedel och folköl tecknas från och med 2020-01-01. I annat fall säger Lidköpings 
kommun upp befintligt avtal om handläggning av alkoholtillstånd 2019-06-30 som 
löper ut 2020-12-31. 

För de sex månaderna mellan 2019-06-30 och 2019-12-31 har TIS upprättat ett 
förslag till tillfälligt avtal. Förslaget till avtal för de första sex månaderna innefattar 
inte tillsyn av läkemedel och e-cigaretter. Avsikten är dock att även dessa områden 
ska ingå i det nya avtalet från 2020-01-01. Förslaget till avtal innefattar inte ansvar för 
tillsyn av rökfria miljöer enligt 6 kap som även fortsättningsvis åligger miljö- och 
byggnadsnämnden.  
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Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnade inget förslag till beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att inte 
ställa sig bakom föreslaget  samverkansavtal i stycket vad gäller taxor och 
kontrollavgifter. Vidare föreslår ordförande att avgiften ska vara 1/3 av vad 
Lidköping föreslagit. 

Motivering är att detta går att samköra ihop med alkoholtillstånden och kontrollerna. 
Om inte Lidköpings kommun accepterar förslaget ska detta göras i egen regi med de 
föreslagna taxorna. I förlängningen ska möjligheten ses över att genomföra 
alkoholkontrollerna i egen regi.  
 
I övrigt tillstyrker ordföranden kommunchefens förslag till beslut. 

Ida Ekeroth (S) ställer sig bakom Abrahamssons (M) yrkande. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kommunchefens förslag tillsammans 
med eget ändringsyrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med förslagen.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 165/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-24 

 Förslag till samverkansavtal om gemensam handläggning av försäljningstillstånd 
för tobak inom Tillståndsenheten i Samverkan (TiS)  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping) 
(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun) 
(Socialchef Töreboda, Sandra Säljö)  
(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun) 
(Socialnämnden i Gullspångs kommun) 
(Socialchef i Gullspång, Katarina Widell) 
(Miljö- och byggnadsnämnden) 
(Socialnämnden, nämndsekr. Helena Andersson)  
(Socialchef Karin Utbo) 
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Svar på utredning om införande av digital hantering i 
kassan/entrén på badhuset samt möjlighet att förse 
bassängutrymmen med övervakningskameror 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget och ställer sig positiva till att det 
genomförs i samband med nyöppnandet av badhuset.  

2. Förslaget ska finansieras med kommunstyrelsens investeringsram till förfogande. 

3. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att även samordning sker med olika 
boknings- och kassasystem.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunchefen i uppdrag att utreda 
möjligheten att införa digital hantering i kassan/entrén på badhuset samt möjlighet 
att förse bassängutrymmen med övervakningskameror för att öka säkerheten. 
Utredningen överlämnades till verksamhet teknik och tekniska nämnden har den  
19 mars 2019, § 59, hanterat ärendet och överlämnat svaret till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Utredningen visar följande: 

Kassasystem  

Befintligt kassasystem behöver bytas ut, alternativt uppgraderas för att kunna hantera 
förköpta biljetter och styra in-/utpassering. 

Den befintliga kassan i entréhallen behöver byggas om och flyttas ut mot 
huvudentrén för att skapa plats för karusellgrind och grind för rörelsehindrade, detta 
för att inpassering endast ska kunna ske via kassa eller vid förköpt entrébiljett. Läsare 
för till exempel QR-kod/streckkod kan monteras till dessa grindar för att möjliggöra 
passage på förköpta biljetter. 

Oavsett val av system måste entrén till badhuset byggas om. Värt att notera är att 
entrén är K-märkt, vilket kommer att medföra en del utmaningar i samband med 
ombyggnationen. 

Kostnader för hårdvara (grindar, läsare, kassasystem) är cirka 300 000 kronor, 
ombyggnadskostnader för kassa tillkommer. Mjukvarukostnader för kassasystemet är 
cirka 5 600 kronor per månad, supportkostnader tillkommer på mellan 500-2 000 
kronor per månad, beroende på val av system. 

Kassasystem kan med fördel kombineras med inköp av bokningssystem som ofta 
innehåller kassafunktion och därmed dela kostnaden på flera anläggningar.  
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Övervakningskameror 

Montering av vanliga övervakningskameror har kontrollerats med Datainspektionen 
av dataskyddsombud Per Ahlström och utifrån deras svar och övrig information så 
kan slutsatsen dras att det är svårt att ha regelrätta kameror i området där besökarna 
är lättklädda. Enligt Datainspektionen krävs det att det är ett brottsutsatt område och 
det måste finnas polisanmälningar, samt dokumentation om andra åtgärder man 
försökt med först, men som inte lyckats. Ett övervakningssystem liknande det som 
finns på Arenabadet i Skövde skulle däremot kunna fungera. Detta 
övervakningssystem fungerar som ett drunkningslarm som detekterar med hjälp av 
kameror. 

Takmonterade kameror klarar av att detektera mellan 0,6-2 meter vattendjup. 
Behöver man detektera djupare än så måste kameror monteras i bassängväggarna.  

Kostnader för ett sådant system för stora bassängen är cirka 1 100 000 kronor, för 
den mindre undervisningsbassängen tillkommer cirka 400 000 kronor. I ovanstående 
kostnader ingår inte installation av systemet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) lämnar följande tilläggsyrkande: Förslaget ska finansieras 
med kommunstyrelsens investeringsmedel till förfogande. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
tillsammans med Sven-Inge Erikssons (KD) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 137/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-28 

 Protokollsutdrag tn § 59/19   

 Protokollsutdrag ksau § 393/18 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden, nämndsekr. Ewa Sallova 
Fritidschef Tomas Ekström 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Svar på revisionsrapport om granskning av kommunens 
hantering av sociala medier 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen konstaterar att åtgärder med utgångspunkt i 
revisionsrapportens rekommendationer har påbörjats och avser att genomföra 
följande åtgärder i enlighet med revisionens rekommendationer: 

 Arbetet med att uppdatera riktlinjen för social medier har inletts och pågår. 
Riktlinjen kommer även att kompletteras med en handbok för 
administratörer och regler för vem eller vilka befattningar som får uttala sig 
för kommunens räkning. 

 En skriftlig rutin kommer att tas fram som fastställer hur, och i vilken 
utsträckning, uppföljning av verksamheternas konton ska ske.  

 Kompletterande insamling av inloggningsuppgifter tills verksamheternas 
sociala mediekonton har inletts och pågår. 

 Riktlinjerna för dokumenthantering kommer att uppdateras så att de även 
omfattar social medier. En översyn av samtliga nämnders 
dokumenthanteringsplaner pågår och uppgifter om sociala medier tas med i 
de verksamheters planer som berörs 

2. Kommunstyrelsen ger sektor ledning i uppdrag att genomföra förslagen. 

3. Svaret överlämnas till kommunrevisionen och anmäls i kommunfullmäktige. 

4. Vid nyanställning av personal ska rutinen runt sociala medier tydliggöras. Det ska 
också tillses att alla dokumentet hanteras i årshjulet för att säkerställa att de 
uppdateras minst en gång varje mandatperiod.  

Bakgrund 

På uppdrag av revisorerna har PwC granskat kommunens hantering av sociala 
medier. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens hantering av 
sociala medier är ändamålsenlig.  
 
Den sammanfattade bedömningen utifrån genomförd granskning visar att Mariestads 
kommuns hantering av sociala medier är delvis ändamålsenlig. Utifrån erfarenheterna 
i granskningen lämnar revisorerna ett antal rekommendationer och ber om svar över 
vidtagna åtgärder.  
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Revisionen föreslår att verksamheten ska åtgärda följande: 

 Uppdatera riktlinjen rörande sociala medier 

 Upprätta en skriftlig rutin som fastställer hur och i vilken utsträckning 
uppföljning av verksamheternas sociala medier-konton ska ske 

 Prioritera arbete med att centralt samla in inloggningsuppgifter till 
verksamheternas sociala mediekonton för att säkerställa att uppsikt sker 

 Uppdatera riktlinjerna för dokumenthantering så att även sociala medier och 
hur de ska hanteras omfattas 

 Revisionsrapporten har överlämnats till avdelningen för demokrati och 
kommunikation för beredning som lämnar följande svar kring åtgärder 
utifrån revisionens rekommendationer:  

 Arbetet med att uppdatera riktlinjen för social medier har inletts och pågår. 
Riktlinjen kommer även att kompletteras med en handbok för 
administratörer och regler för vem eller vilka befattningar som får uttala sig 
för kommunens räkning. 

 En skriftlig rutin kommer att tas fram som fastställer hur, och i vilken 
utsträckning, uppföljning av verksamheternas konton ska ske.  

 Kompletterande insamling av inloggningsuppgifter tills verksamheternas 
sociala mediekonton har inletts och pågår. 

 Riktlinjerna för dokumenthantering kommer att uppdateras så att de även 
omfattar social medier. En översyn av samtliga nämnders 
dokumenthanteringsplaner pågår och uppgifter om sociala medier tas med i 
de verksamheters planer som berörs.  

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.      



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-13 

Sida 26 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 89 (forts.)                                                   

 
 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 136/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-28 

 Administrativa chefens och kommunikationschefens tjänsteskrivelse, daterad 
2019-03-27 

 Svar på revisionsrapport gällande granskning av kommunens hantering av social 
medier 

 Revisionsrapport ”Granskning av kommunens hantering av sociala medier, 
november 2018 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Kommunikationschef Annika Björklund 
Administrativ chef Malin Eriksson 
Sektorchef ledning Åsa Alvner 
Arkivarie Daniel Pubols 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-13 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 90                                                   Dnr 2019/00012  

Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelväg mellan 
Segerstad, Jula och Utby till Ullervad. 

  

Kommunstyrelsen beslut 

1. Kommunfullmäktige har i beslut den 30 mars 2015, kf § 48, bifallit 
medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Jula och Ullervad. Anledningen 
till att gång- och cykelvägen inte kommit till stånd är att kostnaden för 
byggnationen bedömts vara för hög. 

2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

Bakgrund 

Magnus Bisi, Segerstad Magnusgården 1 har i ett medborgarförslag föreslagit en 
gång- och cykelväg från Segerstad/Jula/Utby till Ullervad. Genom att bygga en gång- 
och cykelväg längs väg 201 kan trafiksäkerheten för gående och cyklister öka 
samtidigt som antalet resor med bil minskas vilket är positivt ur miljöhänsyn. 

Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 201 mellan Jula och Ullervad har 
föreslagits i flera medborgarförslag och varit föremål för dialog och utredning i 
samverkan med Trafikverket som är väghållare.  

Kommunfullmäktige har beslutat, kf § 48/15, att tillstyrka ett medborgarförslag om 
att det bör anläggas en gång- och cykelväg längs väg 201 mellan Jula och Ullervad. I 
beslutet fastslås att statlig, alternativt regional medfinansiering är en förutsättning för 
anläggandet (KS 2014/0392). 

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut, kf § 48/15, avsattes medel i ram för 
gatubudget 2017. Kommunen tecknade medfinansieringsavtal för projektering med 
Trafikverket där kostnaderna skulle delas lika, för kommunen innebar detta en 
kostnad på 400 000 kronor. Efter avslutad anbudsförfrågan hade den ursprungliga 
totala kostnaden om 800 000 kronor ökat till drygt  
1 500 000 kronor. Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 7 juni 2017, ksau § 230, att avbryta avtalet med Trafikverket om projektering av 
gång- och cykelbana längs väg 201 mellan Jula och Ullervad. Vid samma 
sammanträde beslutade arbetsutskottet att ge kommunchefen i uppdrag att utreda 
projektering i egen regi samt redovisa kostnader och förslag till möjlig lösning. 

Sektor samhällsbyggnad har i en förstudierapport redovisat förutsättningar och 
preliminär uppskattning av kostnader som underlag för fortsatt projektering och 
planering. Enligt förstudien kommer kostnaderna för att bygga gång- och cykelvägen 
att uppgå till mellan 2,25 – 4,5 miljoner kronor. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-13 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 90 (forts.)                                                   

 
 

Kostnaden beror på faktorer som: 

 trafiklösning vid passage över väg 201 vid Jula 

 kvalité på gc-väg. Begränsad användning om den inte är asfalterad 

 belysning av gc-vägen 

 kostnader för marklösen/servitut för gc-vägen 

 att bygga utanför Trafikverkets vägområde.  

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 § 138 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-10 

 Tf. planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-09 

 Förstudierapport Gång och cykelväg mellan Ullervad och Jula 

 Protokollsutdrag kf § 48/15 

 Protokollsutdrag ksau § 230/17 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Tf. planchef Adam Johansson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Samhällsplanerare Anna Möller, Trafikverket 
Magnus Bisi, magnus.bisi@gmail.com 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-13 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 91                                                   Dnr 2018/00440  

Medborgarförslag om en cykelväg mellan Jula och Ullervad 

  

Beslut 

1. Kommunfullmäktige har i beslut den 30 mars 2015, kf § 48, bifallit 
medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Jula och Ullervad. Anledningen 
till att gång- och cykelvägen inte kommit till stånd är att kostnaden för 
byggnationen bedömts vara för hög. 

2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

Bakgrund 

Yvonne Stridh, Jula 22 har i ett medborgarförslag föreslagit en cykelväg mellan Jula 
och Ullervad. Sträckan är starkt trafikerad och otrygg för gående och cyklister. 

Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 201 mellan Jula och Ullervad har 
föreslagits i flera medborgarförslag och varit föremål för dialog och utredning i 
samverkan med Trafikverket som är väghållare.  

Kommunfullmäktige har beslutat kf § 48/15 att tillstyrka ett medborgarförslag om att 
det bör anläggas en gång- och cykelväg längs väg 201 mellan Jula och Ullervad. I 
beslutet fastslås att statlig, alternativt regional medfinansiering är en förutsättning för 
anläggandet (KS 2014/0392). 

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut kf § 48/15 avsattes medel i ram för 
gatubudget 2017. Kommunen tecknade medfinansieringsavtal för projektering med 
Trafikverket där kostnaderna skulle delas lika, för kommunen innebar detta en 
kostnad på 400 000 kronor. Efter avslutad anbudsförfrågan hade den ursprungliga 
totala kostnaden om 800 000 kronor ökat till drygt  
1 500 000 kronor. Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 7 juni 2017, ksau § 230, att avbryta avtalet med Trafikverket om projektering av 
gång- och cykelbana längs väg 201 mellan Jula och Ullervad. Vid samma 
sammanträde beslutade arbetsutskottet att ge kommunchefen i uppdrag att utreda 
projektering i egen regi samt redovisa kostnader och förslag till möjlig lösning. 

Sektor samhällsbyggnad har i en förstudierapport redovisat förutsättningar och 
preliminär uppskattning av kostnader som underlag för fortsatt projektering och 
planering. Enligt förstudien kommer kostnaderna för att bygga gång- och cykelvägen 
att uppgå till mellan 2,25 – 4,5 miljoner kronor. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-13 

Sida 30 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 91 (forts.)                                                   

 
 

Kostnaden beror på faktorer som: 

 trafiklösning vid passage över väg 201 vid Jula 

 kvalité på gc-väg. Begränsad användning om den inte är asfalterad 

 belysning av gc-vägen 

 Kostnader för marklösen/servitut för gc-vägen 

 att bygga utanför Trafikverkets vägområde.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens förslag. 

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 § 139/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-10 

 Tf. planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-09 

 Förstudierapport Gång och cykelväg mellan Ullervad och Jula 

 Protokollsutdrag kf § 48/15 

 Protokollsutdrag ksau § 230/17 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Tf. planchef Adam Johansson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Samhällsplanerare Anna Möller, Trafikverket 
Yvonne Stridh, Jula 22, 542 93 Mariestad 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-13 

Sida 31 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 92                                                   Dnr 2018/00313  

Medborgarförslag om att iordningsställa plats för avlämning av 
trädgårdsavfall i kransorterna för vidare transport till 
Bångahagen 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige uppmanar direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg 
(AÖS) att inkludera avlämning av trädgårdsavfall i kransorterna i pågående 
utredning om inriktning för återvinningscentralerna med utgångspunkt i ett ökat 
antal, bättre tillgänglighet och högre kvalitet. 

2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

Bakgrund 

Lillian Östling, Notvägen 6 i Sjötorp har inkommit med ett medborgarförslag där 
hon föreslår Mariestads kommun om åtgärder för att kunna lämna trädgårdsavfall i 
kransorterna. Förslagsställaren föreslår att det ska iordningställas platser i 
kransorterna för att kunna lämna trädgårdsavfall och att avfallet sedan hämtas där 
och transporteras till Bångahagen.  

Kommunfullmäktige har beslutat överlämnat ärendet till Avfallshantering Östra 
Skaraborg (AÖS) för beredning, men även tekniska nämnden har fått ärendet för 
yttrande.  

Vad gäller insamling av avfall så åligger det AÖS att hantera frågan. Då direktionen i 
AÖS fattat beslut om utredning av inriktning kring avfallscentralerna med 
utgångspunkten att det ska skapas ett större antal och en högre tillgänglighet och 
kvalitet är verksamhet teknik av uppfattningen att man bör invänta resultatet av 
utredningen innan andra initiativ tas. Tekniska nämnden anser i sitt beslut den 19 
mars 2019 (tn § 62/19) att medborgarförslagets syfte därmed är besvarat.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottets förslag till beslut lyder enligt följande: Kommunfullmäktige uppmanar 
direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg att verka för att avlämning av 
trädgårdsavfall möjliggörs i kransorterna. Medborgarförslaget bifalles. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-13 

Sida 32 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 92 (forts.)                                                   

 
 

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta enligt följande: 
Kommunfullmäktige uppmanar direktionen i AÖS att inkludera avlämning av 
trädgårdsavfall i kransorterna i pågående utredning om inriktning för 
återvinningscentralerna med utgångspunkt i ett ökat antal, bättre tillgänglighet och 
högre kvalitet. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot 
Sven-Inge Erikssons (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet Erikssons (KD) förslag.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 140/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-18 

 Protokollsutdrag tn § 62/19 

 Yttrande från AÖS, daterat 2018-12-13 

 Protokollsutdrag kf § 65/18 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden, nämndsekr. Ewa Sallova) 
(Avfallshantering Östra Skaraborg) 
(Lilian Östling, Notvägen 6, Sjötorp) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-13 

Sida 33 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 93                                                   Dnr 2019/00114  

Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till IFK Mariestad 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om särskilt ekonomiskt bidrag 
till IFK Mariestad, då förslaget inte har stöd i kommunens regelverk för 
föreningsbidrag. 

Bakgrund 

Sahuttan Arifi, på Acasiastigen i Mariestad, har lämnat in ett medborgarförslag i 
vilket han föreslår att Mariestads kommun ska stötta IFK Mariestad finansiellt. Detta 
för att föreningen ska kunna sänka sina medlemsavgifter så att föreningen kan locka 
fler barn och ungdomar att börja spela fotboll. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 mars 2019, kf § 16, överlämnat förslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
I regelverket för Mariestads kommun som gäller för kommunalt föreningsbidrag 
framgår att samtliga bidragsformer, utom anläggningsbidrag är normerade. Det 
innebär att normerade verksamhetsbidraget betalas ut till föreningarna efter 
redovisning av antalet medlemmar och antalet sammankomster, enligt samma modell 
som för Riksidrottsförbundets lokala aktivitetsstöd (LOK).  
 
Det innebär att det därför inte är möjligt att betala ut ett exklusivt verksamhetsbidrag 
till en enskild förening eftersom detta strider mot det beslutade regelverket.  

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.      



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-13 

Sida 34 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 93 (forts.)                                                   

 
 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 163/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-18 

 Fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-17 

 Protokollsutdrag kf § 16/19  

 Medborgarförslag från Sahuttan Arifis 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Fritidschef Tomas Ekström 
Sahuttan Arifis, Acasiastigen 20, Mariestad 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-13 

Sida 35 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 94                                                   Dnr 2019/00141  

Ansvarsfrihet för direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg 
2018 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda 
ledamöterna i direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg för verksamhetsåret 
2018. 

Jäv 

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

Bakgrund 

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

Direktionen för AÖS har upprättat årsredovisning för år 2018. Resultatet för år 2018 
visar ett underskott om 11,6 miljoner kronor, att jämföras med budgeterat resultat på 
ett underskott om 16,2 miljoner kronor.  
 
Förbundet har en stark finansiell ställning och av det skälet kommer det negativa 
resultatet inte att återställas enligt kap. 11 § 13 kommunallagen. Direktionen har för 
avsikt att använda del av det egna kapitalet till att finansiera insamlingen av matavfall. 

Revisorerna bedömer att direktionen, trots vissa brister i uppfyllelsen av målen, 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen och direktionens 
enskilda ledamöter.  

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.      



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-13 

Sida 36 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 94 (forts.)                                                   

 
 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 144/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-01 

 Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-29 

 Årsredovisning 2018 för Avfallshantering Östra Skaraborg       

 Revisionsberättelse och granskningsrapport 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Avfallshantering Östra Skaraborg) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-13 

Sida 37 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 95                                                   Dnr 2019/00026  

Partistöd till Socialdemokraterna och Miljöpartiet 2019 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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

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

Bakgrund 

Den 27 mars 2019 inkom Miljöpartiet de Gröna i Mariestad och den 3 april 2019 
inkom Socialdemokraterna med en begäran om partistöd för innevarande år. 

Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  årligen 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har använts ska 
även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 

Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente med 
regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att förtydliga 
rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt reglementet ska partierna i 
fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har använts 
föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen 
av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska inkomma till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas fullmäktige 
för beslut.   

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.      



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-13 

Sida 38 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 95 (forts.)                                                 

 
 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 145/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-03-28, Partistöd till Miljöpartiet 2019 

 Begäran från Miljöpartiet om partistöd, med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg, inkommen 2019-03-27 

 Begäran från Socialdemokraterna om partistöd, med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg, inkommen 2019-04-03 

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

 Protokollsutdrag kf § 13/19         

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialdemokraterna) 
(Miljöpartiet) 
(Administrativa enheten) 
(Ekonomienheten) 
(Ekonom Ida Nilsson) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Sida 39 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 96                                                   Dnr 2019/00174  

Miljövårdsstipendiat 2018 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela MEVA Nordic Water 2018 års 
miljövårdsstipendium.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestad har den 17 november 1992, § 115, beslutat att 
inrätta ett kommunalt miljövårdsstipendium för Mariestads kommun. Det är miljö- 
och byggnadsnämndens uppgift att föreslå kandidat till kommunstyrelsen i Mariestad. 
Stipendiet är på 3 000 kronor och ska delas ut årligen.  

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut den 9 april 2019, mbn § 39/19, 
kommunstyrelsen att tilldela MEVA Nordic Water 2018 års miljövårdsstipendium. 

Motivering till utnämningen av MEVA Nordic Water lyder:  

”För att i mer än 30år, arbetat inom sin bransch, ständigt varit i täten av den tekniska 
utvecklingen, där innovativa och kundanpassade speciallösningar är ett signum.   
 
Mariestad är och har varit en företagets bas för konstruktion, utveckling och eftermarknadsservice 
genom den ingenjörs- och konstruktörskompetensen som finns här. Här finns även en betydande del 
företagets legotillverkning.  
 
Kunden finns världen över. Företaget har fått stor nationell och internationell uppmärksamhet för 
sina insatser för effektiv och kostnadsbesparande vattenreningsteknik, där även restprodukter kan 
återanvändas.  
 
För att stimulera och uppmärksamma vikten av att rent vatten finns tillgängligt för 
oss alla, tilldelas Årets Miljöstipendium: MEVA Nordic Water”.  

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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 96 (forts.)                                                   

 
 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 164/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-23 

 Protokollsutdrag mbn § 39/19 

 

Expedieras till: 
Miljö- och byggnadsnämnden, nämndsekr. Anneli Bergqvist 
Verksamhetschef miljö och bygg, Annika Kjellkvist 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 97                                                   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 17 april 2019 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 2 maj 2019 

3. Folkhälsorådet 
Protokoll från sammanträde 21 februari 2019 

4. Inera AB (KS 2019/156) 
Medarbetarnas brev till Inera AB:s ägare samt representanter vid ägarrådet om 
Ineras nya styrelseordförande  

5. Inera AB (KS 2019/156) 
Valberedningens brev till Inera AB:s ägare samt representanter vid ägarrådet om 
Ineras nya styrelseordförande 

6. Skaraborgs kommunalförbund 
Protokoll från sammanträde den 29 mars 2019  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 98                                                   Dnr 2019/00108  

Redovisning av delegationsbeslut 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.       

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

1. Tecknande av avtal om hyra, drift och skötsel av Mariestads Bowlinghall med 
Mariestads Bowlingklubbars Förening.  (KS 2019/171)   

2. Beslut om eldningsförbud från och med den 24 april 2019 i Mariestads kommun 
(KS 2019/191) 

3. Beslut om upphävande av eldningsförbud i Mariestads kommun från och med 
den 3 maj 2019. (KS 2019/191)  

 

Expedieras till: 
Delegaten 

 


