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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 14.00-14:45 
Mötet ajourneras kl. 14:30-14:40 
 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Närvarande på distans, 
ej beslutande 

 

Johan Abrahamsson (M) ordförande  
Anders Karlsson (C) 1:e vice ordförande 
Leif Udéhn (S) ledamot  
Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot  
Göran Hellström (L) ledamot 
Carl-Gunnar Sand (SD) ledamot ej § 119 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Yvonne Gogolin tjänstgörande ersättare § 119 
 
 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Henrik Karlsson (M) ledamot  
Ida Ekeroth (S) ledamot 
Sebastian Clausson (S) ersättare 
Anita Olausson (S) ersättare  
Mats Karlsson (MP) ersättare 
Jan Hallström (L) ersättare 
Yvonne Gogolin ersättare 

Övriga deltagare Kristofer Svensson  kommunchef 
Eleonor Hultmark  kommunsekreterare 
Christina Olsson ekonomichef §§ 116 

Justerare Leif Udéhn 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 115-125 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Leif Udéhn  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-06-01 

Anslagsdatum 2020-06-01 Anslaget tas ner 2020-06-23 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 115                                                     

Godkännande av dagordning 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 116                                                   Dnr 2019/00420  

Budget 2021 för Mariestads kommun med flerårsplan 2022-
2023 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2021 samt flerårsplan för åren 2022-2023 
i enlighet med majoritetens förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fördela ut budgetramar till nämnderna för åren 2022-
2023 som en del av flerårsplanen. Nämndernas budgetramar kan komma att 
förändras/justeras mellan åren 2022-2023 utifrån demografiska förändringar enligt 
beslutad resursfördelningsmodell. Eventuella förändringar/justeringar kommer att 
hanteras i kommande års budgetbeslut.  

3. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att 
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2021 med totalt 200 miljoner 
kronor. 

4. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta 
lån, det vill säga låna upp de belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2021. 

5. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut i 
kommunfullmäktige § 104/17. 

6. Skattesatsen ska vara oförändrad på 21,26. 

7. Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige § 140/13.  

8. Ekonomichefen får i uppdrag att föra om budgeten för hyror, kapitalkostnader och 
förändringar inom reformpaket till berörda nämnder under år 2021 

9. HR-chefen får i uppdrag att föra om budgeten för riktade insatser till berörda 
nämnder under år 2021   

Reservation 

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

Deltar inte i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.     

Bakgrund 

I fastställd policy för verksamhet – och ekonomistyrning beskriver budgetprocessen. 
Enligt mål - budgetprocessen bereds budgetunderlaget av kommunchefens 
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ledningsgrupp och överlämnas till den politiska beslutsprocessen. Överlämning 
genomfördes den 13 maj.  

Nytt för årets budgetprocess är att nämnderna kommer att erhålla en budget för två år. 
Däremot kommer den totala budgeten att beslutas av kommunfullmäktige varje enskilt 
år vilket är förenligt med kommunallagen.  

Nämndernas budgetramar kommer att variera utifrån demografiska förändringar. 
Resursfördelning utifrån demografi fördelas till socialnämnden, utbildningsnämnden 
och tekniska nämnden. Beslut om riktlinjer för resursfördelning fattades i samband i 
mål- och budget 2020-2022.  

Majoritetspartierna (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt 
Kristdemokraterna) har upprättat ett förslag till drift – och investeringsbudget för 
Mariestads kommun år 2021 samt flerårsplan för 2022-2023. Underlaget reviderades 
den 1 juni 2020 inför kommunstyrelsens sammanträde. 

Även Vänsterpartiet har upprättat ett förslag till budget för Mariestads kommun år 
2021 med flerårsplan för 2022-2023.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta om budget 
för 2021 samt flerårsplan för åren 2022-2023 i enlighet med Vänsterpartiets förslag. 
Vidare yrkar Rosengren (V) om tillägg att budgeten ska tas upp för prövning senast 
före november månads utgång.  
 

Anders Karlsson (C) yrkar avslag på Rosengrens (V) tilläggsyrkande. 
 

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta om budget för 2021 
samt flerårsplan för åren 2022-2023 i enlighet med Majoritetspartiernas förslag. 
 

Anders Karlsson (C), Sven-Inge Eriksson (KD) och Göran Hellström (L) tillstyrker 
Majoritetspartiernas förslag till budget 2021 och flerårsplan för åren 2022-2023. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Majoritetspartiernas förslag.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 199/20 

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt 
Kristdemokraterna) förslag till budget för Mariestads kommun år 2021 samt 
flerårsplan 2022-2023 (rev. 2020-06-01) 
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Vänsterpartiets förslag till budget för Mariestads kommun år 2021 samt flerårsplan 
2022-2023 

Budgetunderlag 2021 - tjänstemänna 

Hemställan från kommunrevisionen om budgetanslag för år 2021 

Skrivelse från fullmäktiges presidium avseende kommunrevisionens budget för år 
2021 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-18     

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14    

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Samtliga nämnder) 
(Samtliga sektorchefer) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 117                                                   Dnr 2020/00140  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till arbetsordning för 
kommunfullmäktige.        

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges nuvarande arbetsordning reviderades senast i september 2015. 
Sedan dess har en ny kommunallag trätt i kraft, den 1 januari 2018. 
Kommunfullmäktige har också beslutat om nya riktlinjer för kommunens 
styrdokument där det tydliggörs att dessa ska ha en giltighet på högst fyra år och 
sedan revideras eller aktualiseras. Med anledning av ovanstående och som en del i 
sektor lednings arbete med att uppdatera kommunens övergripande styrdokument, 
har administrativa enheten upprättat ett förslag till reviderad arbetsordning för 
fullmäktige.  

Majoriteten av de föreslagna förändringarna i arbetsordningen är av redaktionell art 
med textformuleringar som moderniserats för en följsammare läsning och enklare 
förståelse. Samtliga hänvisningar till kommunallagen har uppdaterats att följa den nya 
kommunallagen.  
 
Förslaget har också kompletterats med en ny paragraf om presidiets ansvar och 
uppgifter och i enlighet med fullmäktiges beslut från den 30 mars 2020 om möjlighet 
till deltagande på distans vid extraordinära händelser, har en paragraf om detta förts 
in arbetsordningen (i enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen).  
 
Utöver detta har paragrafen som reglerar bestämmelser om medborgarförslag 
tydliggjorts.  
 
Det som är ny text i förslaget är rödmarkerat och det som föreslås tas bort är 
överstruket.  

Förslaget till reviderad arbetsordning har granskats och godkänts av fullmäktiges 
presidium.   

På arbetsutskottets sammanträde den 13 maj 2020, ksau § 184, beslutades om ett 
antal ändringar i den föreslagna reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige. 
Arbetsutskottets beslutade att den text som anger hur lång tid det ska gå mellan det 
att i huvudsak likalydande motioner och medborgarförslag har behandlats i 
kommunen till dess att motionen/förslaget tas upp på nytt, ändras från i det 
reviderade förslagets angivna fyra år till två år. (§ 29, stycke tre och § 30, punkt fyra). 

I övrigt uppdrogs åt administrativa chefen att genomföra ett mindre antal 
redaktionella förändringar, i enlighet med de diskussioner som förts på 
sammanträdet.       
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Leif Udéhn (S) yrkar att § 29, tredje stycket som lyder:  
”Om en i huvudsak likalydande motion behandlats i kommunen under de senaste fyra åren, tas 
motionen inte upp till behandling” ska strykas. 
 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 184/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-28 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige (reviderad efter ksau 2020-05-13) 

Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen av kommunfullmäktige 
2015       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Administrativ chef Malin Eriksson) 
(Kommunfullmäktiges sekreterare Eleonor Hultmark) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 118                                                   Dnr 2020/00193  

Justering av avgifterna i VA-taxan 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att justerar brukningsavgifterna (§§ 13-17) i 
kommunens VA-taxa med +4,0 procent från och med den 1 januari 2021.  

Bakgrund 

Sedan år 2015 har VA-verksamheten lyckats nå målet om att hålla en förnyelsetakt på 
befintliga VA-anläggningar. För att finansiera de kapitalkostnader som 
förnyelsearbetet medför behöver ytterligare driftmedel motsvarande 3,0 procent 
tillföras verksamheten. De reinvesteringar som genomförs medför sänkta 
energikostnader vilket tillsammans med effektiviseringar inom organisationen 
förväntas balansera de andra mer generella kostnadsökningarna för personal, material 
med mera.  

De anläggningskostnader för byggnation av överföringsledning till områdena 
Moviken och Askevik som får effekt på 2021 års kapitalkostnader, motsvarar 
ytterligare 1,0 procent av VA-kollektivets driftmedel. Med anledning av ovan föreslår 
tekniska nämnden en justering av VA-taxans brukningsavgifter med +4,0 procent 
vilket också följer den prognos som VA-planen föreskriver. Den föreslagna 
höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en villaägare med ungefär 
25 kronor per månad.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 185/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27 

Protokollsutdrag tn § 53/20 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-02 
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Förslag VA-taxa Mariestad fr.o.m. 1 januari 2021  

Gällande VA-taxa fr.o.m. 1 jan 2020 Mariestads kommun 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden) 
(Teknisk chef) 
(VA-chef Amanda Haglind)  
(Controller Märta Nilsson)  
(Controller Sofia Glimmervik) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 119                                                   Dnr 2020/00211  

Kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar om den allmänna VA-anläggningens 
verksamhetsområde enligt dokumentet ”Verksamhetsområde för den allmänna 
VA-anläggningen i Mariestads kommun 2020”. 

2. Detta innebär att Lugnås/Björsäter och Hindsberg blir två nya VA-områden. 

3. Beslutet ersätter tidigare beslut om verksamhetsområden för den allmänna VA-
anläggningen i kommunen.. 

Jäv 

Carl-Gunnar Sand anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut av ärendet. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2018-05-28 om upprättande av 
verksamhetsområde. Ett beslut enligt förslaget kommer innebära att hela det område 
som idag ingår i verksamhetsområdet kommer göra det fortsatt samt att 
utbyggnationen av de senaste etapperna av Sjölyckan kommer att ingå. Utöver detta 
innebär förslaget att områdena som i VA-plan 2020-2030 omnämns som 
Lugnås/Björsäter och Hindsberg kommer att ingå i verksamhetsområdet. En VA-
byggnation planeras i Lugnås/Björsäter under 2021 och i Hindsberg under 2022. 
Kostnaden för byggnation av VA till Lugnås/Björsäter beräknas till 9 miljoner 
kronor och för Hindsberg till 11 miljoner kronor. Intäkterna i form av 
anläggningsavgifter för VA beräknas till 4,3 miljoner i Lugnås/Björsäter respektive 
6,4 miljoner i Hindsberg. Finansiering för utbyggnationen inarbetas i pågående 
budgetarbete för 2021. 

Det har inkommit ett yttrande gällande kommunalt VA i Lugnås/Björsäter, se bilagt 
Yttrande kommunalt VA Lugnås Björsäter. 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma den 
allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde inom vilket en eller flera 
vattentjänster behöver ordnas. Verksamhetsområde kan upprättas för en eller flera av 
de fyra olika vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten 
gata och det ska framgå av beslutet vilka fastigheter som omfattas av vilka 
vattentjänster. Anledningen till uppdelningen i fyra olika vattentjänster är att 
tydliggöra för såväl huvudman som fastighetsägare vilka rättigheter och skyldigheter 
som finns inom området. Avgörande för inom vilket geografiskt område och för 
vilka vattentjänster verksamhetsområdet upprättas är behovet av vattentjänster för 
skyddet av människors hälsa eller miljön. Inom det kommunala verksamhetsområdet 
för allmänna vattentjänster är fastighetsägarens och VA-huvudmannens rättigheter 
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och skyldigheter gentemot varandra reglerade enligt Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster.   

 

Tekniska nämnden hanterade ärendet vid sitt sammanträde den 19 maj 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om den allmänna VA-anläggningens 
verksamhetsområde enligt dokumentet ”Verksamhetsområde för den allmänna VA-
anläggningen i Mariestads kommun 2020”. Beslutet ersätter tidigare beslut om 
verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen i kommunen.  

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 § 201/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-12 

Protokollsutdrag tn § 77/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-29 Verksamhetsområde för den 
allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun  

Tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-28 av VA-chef Amanda Haglind 
”Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun” 

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 2020 
(Förslag) 

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 2018 
(Gällande)  

Yttrande kommunalt VA Lugnås Björsäter 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden (nämndsekr)) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(VA-chef Amanda Haglind)  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 120                                                   Dnr 2019/00465  

Motion om att direktsända kommunfullmäktiges sammanträden 
via webb-tv 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.    

Reservation 

Leif Udéhn (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande    

Bakgrund 

Nils Farken (S) och Lillemor Ågren (S) har i en motion föreslagit att möjligheten att 
sända fullmäktige via video på webben ska utredas. Kommunfullmäktige har i beslut 
den 25 november, kf § 87, överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Motiveringen till motionen är att fler personer skulle kunna ta del av debatten oavsett 
var man befinner sig, vilket enligt motionärerna skulle bidra till ett bättre 
debattklimat då debattörerna vet att det är folk som tittar på sändningen, både i 
realtid och även efter själva mötet.  

Mariestads kommun direktsänder sedan flera år tillbaka, fullmäktiges möten på 
webben via ljud. Ljudfilerna redigeras efter mötet och läggs sedan upp på webben för 
att finnas tillgängliga även efter att mötet är avslutat.   

Kommunfullmäktige avslog en motion om att sända fullmäktiges sammanträden via 
webb-tv i april 2016. Den utredning som gjordes då visade att kostnaderna för att 
webbsända fullmäktige med bild uppgick till mellan 7 000 – 13 000 kronor per möte, 
beroende på om kommunen valde att köpa in egen ljud- och kamerautrustning eller 
hyra den.  

Sedan 2016 har allt fler kommuner börjat sända sina fullmäktigemöten via webb-tv. 
Detta har dock inte avspeglat sig i form av en prisnedgång hos leverantörerna. Efter 
att en prisbegäran ställts till en av Sveriges ledande aktörer på området samt även till 
en lokal mindre aktör, kan det konstateras att dagens prisläge för såväl tjänst 
(administrera, redigera, sända och lagra) som teknisk utrustning ligger på ungefär 
samma nivå som för fyra år sedan. Efter kontakt med några av kommunerna i 
närområdet som sänder fullmäktige direkt via webb-tv bekräftas ovan nämnda 
prisbild. 

En ungefärlig årlig kostnad för att webbsända fullmäktiges möten beräknas därmed 
till mellan 60 000 – 100 000 kronor. Variationen i pris beror på huruvida kommunen 
väljer att köpa in den utrustning som behövs samt administrera tekniken (sända, 
redigera och lagra) själv eller köpa allt som tjänst.  
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Från och med september 2020 ska offentliga myndigheter följa den nya lagen ”Lagen 
om tillgänglig digital service” vilket ställer krav på att texta och syntolka 
webbsändningar. Vid eventuell utsändning av fullmäktige via webb bör därför tas 
med i beaktande att resurser/medel avsätts för detta, till exempel i form av inköp av 
auto-textningsfunktion.   
 
I nuläget finns det inga befintliga resurser i form av utrustning eller praktisk 
hantering av teknik för att hantera/möjliggöra utsändning av fullmäktige via webb-tv.      

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Leif Udéhn (S) yrkar bifall till motionen. 
 

Anders Karlsson (C) yrkar avslag till motionen. 
 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med Abrahamssons (M) yrkande.           

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 207/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 

Motion från Nils Farken (S) och Lillemor Ågren (S), 2019-11-22 – Motion om att 
direktsända kommunfullmäktige via webben 

Protokollsutdrag kf § 87/19       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionärerna) 
(Administrativ chef Malin Johansson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 121                                                   Dnr 2020/00026  

Policy om alkohol, droger och spelmissbruk samt riktlinjer om 
alkohol och droger 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar policy om alkohol, droger och spelmissbruk.  

2. Kommunfullmäktige antar riktlinjer om alkohol och droger.  

Bakgrund 

I dialog med Aleforsstiftelsen har det i arbetsgivarens policy och riktlinje avseende 
alkohol och droger gjorts ett antal förändringar. Syftet med arbetet har varit att policy 
och riktlinje dels ska ligga närmare aktuell praxis inom området, dels förtydliga 
arbetsgivarens intentioner avseende missbruksfrågor. 

Vid sitt sammanträde den 5 februari 2020, ksau § 45, återremitterade 
kommunstyrelsens arbetsutskott verksamhetens förslag till policy samt riktlinje för 
alkohol och droger, med uppdrag till HR-chefen att komplettera underlagen med hur 
arbetsgivarens ser på och hanterar spelmissbruk. Efter att ha undersökt hur andra 
arbetsgivare gör, samt stämt av med Aleforsstiftelsen i Alingsås om hur de olika 
typerna av beroende hanteras, konstateras att det skiljer sig åt med avseende på 
process, stöd och insatser. För tydlighets skull bedömer HR-chefen att 
beroendeorsakerna bör hållas åtskilda i olika styrdokument, varför policy samt 
riktlinjer för alkohol- och droger bör beslutas i sin nuvarande utformning och att 
HR-chef tar fram nödvändiga underlag för hur arbetsgivaren ser på och hanterar 
spelmissbruk och att dessa beslutas för sig. 

Policyn 

Den tydligaste förändringen är att policyn ändrat namn från ”Policy för riskbruk, 
skadligt bruk och beroende” till ”Policy om alkohol och droger”. Förändringen ska 
primärt ses som ett förtydligande av regerverkets syfte. Samtidigt innebär 
namnändringen att risken för begreppsförvirring minskar kring olika typer av 
användande. Fokus har skiftats från olika termer rörande användandet av alkohol 
och droger till arbetsgivarens inställning och reaktioner. Vidare har i policyn tagits in 
en definition av begreppet droger samt en skrivning om medicinskt motiverat 
användande av läkemedel.  

Avslutningsvis har skrivningen om hur arbetsgivaren agerar då en medarbetare 
påträffas påverkad av narkotika ändrats så att skrivningen följer rådande praxis. 
Nolltolerans gäller fortfarande.  
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Riktlinjen 

Riktlinjen har förtydligats med avseende på vilka som omfattas av kommunens 
regler. Vidare uttrycks ett krav på att den som använder läkemedel, som kan påverka 
arbetsförmågan, har en skyldighet att informera närmaste chef. Även i riktlinjen har 
begreppen om olika typer av bruk tagits bort och istället lyfts arbetsgivaren syn på 
användande av alkohol och droger fram samt hur arbetsgivaren har för avsikt att 
reagera på beteenden i strid mot regelverket. Hantering av positivt utfall på alkolås 
har lagts till samt ett förtydligande för hur arbetsgivaren arbetar med alkohol och 
drogtester. 

Kommunens medlemskap i Alna sagdes upp per den sista december 2019. Utöver 
företagshälsovården är Aleforsstiftelsen den expertresurs som arbetsgivaren vänder 
sig till avseende såväl insatser som utbildningar. 

Båda dokumenten har samverkats. De fackliga företrädarna hade inga synpunkter på 
förändringen. 

På arbetsutskottets sammanträde den 27 maj 2020, § 206, diskuterades ändring av 
policyn att även omfatta spelmissbruk. Inför kommunstyrelsens sammanträde har 
HR-chefen reviderat policyn för att överensstämma med de diskussioner som fördes 
på arbetsutskottets sammanträde.   

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 § 206/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 

Protokollsutdrag ksau § 45/20 Återremiss 

Policy om alkohol, droger och spelmissbruk, reviderad efter ksau 2020-05-27 

Riktlinje om alkohol och droger       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(HR-chef Per Johansson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 122                                                   Dnr 2020/00149  

Partistöd till Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Kristdemokraterna och Vänsterpartiet 2020 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Socialdemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2020. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Miljöpartiets ansökan om partistöd 
för år 2020. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kristdemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2020. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Vänsterpartiets ansökan om partistöd 
för år 2020.  

Bakgrund 

Den 23 april 2020 inkom Socialdemokraterna med en begäran om partistöd för 
innevarande år och den 30 april inkom även Miljöpartiet med sin begäran om 
partistöd. Den 8 maj 2020 inkom Vänsterpartiet med en begäran om partistöd för 
innevarande år och den 11 maj 2020 inkom Kristdemokraterna med sin begäran om 
partistöd för samma 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 

Förslagen överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 210/20 

Protokollsutdrag ksau § 186/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-05 

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Socialdemokraterna, 2020-04-23  

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Miljöpartiet, 2020-04-30 

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Vänsterpartiet, 2020-05-08 

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Kristdemokraterna 2020-05-11 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialdemokraterna 
(Miljöpartiet) 
(Vänsterpartiet) 
(Kristdemokraterna) 
(Ekonomienheten) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 123                                                   Dnr 2020/00229  

Entledigande och val av ombud (ägarrepresentant) till 
bolagsstämma i Fastbit AB 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen entledigar Johan Abrahamsson (M) från uppdraget att vara 
ombud (ägarrepresentant) vid bolagstämma för Fastbit AB. 

2. Kommunstyrelsen utser Yvonne Gogolin (M) till nytt ombud till istället för 
Abrahamsson (M)        

Bakgrund 

Johan Abrahamsson (M) har tidigare valts till ombud till bolagsstämma för Fastbit AB. 
Abrahamsson har begärt att entledigas. Kommunstyrelsen har därmed att utse ett nytt 
ombud.  

Underlag för beslut 

Administrativa enhetens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-26 

Begäran om entledigande, daterad 2020-05-25       

 

Expedieras till: 
Fastbit AB 
VänerEnergi, vd Rolf Åkesson 
Det valda ombudet 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 124                                                   Dnr 2020/00005  

Redovisning av delegationsbeslut  
  

Inga delegationsbeslut redovisas till dagens sammanträde.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 125                                                   Dnr 2020/00004  

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 27 maj 2020 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag ksau § 193/20 Dialogmöte med kommunrevisionen efter tertial 1 
2020 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag ksau § 194/20 Dialogmöte med kommunstyrelsens verksamheter för 
uppföljning av budget 2020 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag ksau § 195/20 Dialogmöte med överförmyndarnämnden för 
uppföljning av budget 2020 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag ksau § 196/20 Dialogmöte med utbildningsnämnden för uppföljning 
av budget 2020 

6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag ksau § 198/20 Dialogmöte med socialnämnden för uppföljning av 
budget 2020 

7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag ksau § 200/20 Dialogmöte med tekniska nämnden för uppföljning av 
budget 2020    

8. Tekniska nämnden 
Protokollsutdrag § 78/20 Samrådsyttrande - Detaljplan för Tranan 3, Mariestads 
centralort, Mariestads kommun 
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9. Lönenämnden 
Protokollsutdrag § 21/20 Granskning av intern kontroll i löneprocessen 
samt tillhörande missiv och revisionsrapport. 

10. Lönenämnden 
Protokoll från sammanträde den 12 maj 2020 

11. Avfallshantering Östra Skaraborg 
Protokoll från sammanträde den 18 maj 2020 

12. VästKom 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 5 maj 2020  
samt underlaget: ”Kommunernas utmaningar med fokus på ekonomi”  

13. VänerEnergi AB 
Protokoll från styrelsesammanträde den 11 maj 2020 

14. VänerEnergi AB  
Protokoll från extra styrelsesammanträde den 14 maj 2020 

15. Skaraborgs kommunalförbund 
Protokoll från förbundsdirektionens sammanträde den 8 maj 2020       
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