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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 14.00-14:40 
 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 

 
Närvarande på distans, 
ej beslutande 

 

Johan Abrahamsson (M) ordförande  
Anders Karlsson (C) 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande  
Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot  
Göran Hellström (L) ledamot 
Linnea Wall (S) ledamot  
Carl-Gunnar Sand (SD) ledamot 
 
 
Henrik Karlsson (M) ledamot  
Janne Jansson (S) ledamot 
Anita Olausson (S) ersättare  
Björn Nilsson (S) ersättare 
Mats Karlsson (MP) ersättare 
Jan Hallström (L) ersättare 

Övriga deltagare Kristofer Svensson  kommunchef 
Eleonor Hultmark  kommunsekreterare 
Christina Olsson ekonomichef §§ 108-109 
Anna Kjellberg controller §§ 108-109 
Tomas Ekström kultur- och fritidschef §§ 110-111 

Justerare Ida Ekeroth 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 107-114 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth  
 
  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

Anslagsdatum 2020-05-25 Anslaget tas ner 2020-06-16 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 107                                                    

Godkännande av dagordning 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

 

 
 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Sida 4 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 108                                                   Dnr 2020/00195  

Tertial 1 2020 för kommunstyrelsens verksamheter 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska prognosen för tertial 1 för kommunstyrelsens 
verksamheter. 

2. Verksamheten får i uppdrag att redovisa det detaljplanelagda marknadsvärdet för 
kommunens tomtmark och arealer för industriområden.  

3. De av kommunstyrelsens verksamheter som uppvisar ett negativt resultat i prognosen 
kommer att till nästa arbetsutskott redovisa åtgärder för en budget i balans.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

 

⋅ Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads 
utgång. Vid tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas 
från nämnden till kommunstyrelsen.  

⋅ Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

⋅ Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndens ekonomi så att den följer 
antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de 
åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska 
presenteras för kommunstyrelsen. 

Ekonomienheten har upprättat en ekonomisk prognos för tertial 1 för 
kommunstyrelsens verksamheter. Prognosen visar ett resultat om 125 481 tkr kronor 
för kommunstyrelsens verksamheter, 1 570 tkr bättre än budgeterat. De centrala 
posterna visar ett resultat om 7 667 tkr, 8 591 tkr bättre än budgeterat. 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 13 maj 2020, § 179, konstaterades att några 
poster i rapporten för kommunstyrelsens verksamheter uppvisade negativ avvikelse. 
Arbetsutskottet uppdrog av den anledningen till verksamheten att återkomma med 
en fördjupad analys av detta.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 179/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-30 

Controllerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-30  

Tertial 1 2020 för kommunstyrelsens verksamheter 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Controller Anna Kjellberg 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

Sida 6 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 109                                                   Dnr 2020/00196  

Tertial 1 2020 för Mariestads kommun 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska prognosen för tertial 1 för 
Mariestads kommun. 

2. De av nämnderna som uppvisar ett negativt resultat i prognosen kommer att till 
nästa arbetsutskott redovisa åtgärder för en budget i balans.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

 

⋅ Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads 
utgång. Vid tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas 
från nämnden till kommunstyrelsen.  

⋅ Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

⋅ Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

 

Ekonomienheten har upprättat en ekonomisk prognos för tertial 1 för Mariestads 
kommun. Prognosen visar ett resultat om 36,4 mkr, 7,8 mkr bättre än budgeterat.  

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 

Protokoll ksau § 180 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-30 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-04-30 

Tertial 1 för Mariestads kommun och dess bolag 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson) 
Kommunchef Kristofer Svensson) 
Ekonomichef Christina Olsson) 
Sektorschefer 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 110                                                   Dnr 2020/00187  

Kulturbidrag 2020 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner ansökan om bidrag till Torsö Vokalensemble om 
15 000 kronor under förutsättning är att det är möjligt att genomföra i år.  

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att söka bidragen, där främst 
utåtriktad verksamhet prioriteras. 

3. Kommunstyrelsen avslår ansökan från Folkdansgillet.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 25 november 2019 att teckna ett samarbetsavtal 
med föreningen Kulturallians Mariestad. I paragraf 5 i avtalet fastställs 
Kulturallians Mariestads arbetsformer för hur föreningen ska samordna de 
bidragsansökningar som ställs till föreningens styrelse från medlemsföreningarna. 
 
§5.  
”Medlemmarna i Kulturalliansen uppmuntras att lämna ansökningar om ekonomiskt stöd till 
investeringar, satsningar, aktiviteter mm, till alliansens styrelse före mars månads utgång.   
Dessa ansökningar sammanställs av Kulturalliansens styrelse, som sedan kallar till ett 
medlemsmöte där samtliga ansökningar diskuteras, bedöms och prioriteras i rangordning enligt 
Kulturalliansens fastställda kriterier. Därefter lämnar kulturalliansen över sitt förslag till 
kultur- och fritidsavdelningen för beredning inför politiskt beslut.” 
 
Kulturallians Mariestad har inkommit med två prioriterade ansökningar enligt 
arbetsordningen i avtalet.  

1. Torsö vokalensemble ansöker om bidrag med 25 000 kronor för arbete 
med ett kammarspelsprojekt om visskalden Dan Andersson  

2. Mariestads Folkdansgille ansöker om bidrag med 20 000 kronor för en 
”Polskekurs”, en spelkurs i polskelåtar för fiol och nyckelharpa och en 
för dragspel, durspel, flöjt och klarinett, samt en danskurs i ”vanlig 
rundpolska”. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2019 för de bidragsansökningar 
som inkom från Kulturallians Mariestad, innan samarbetsavtalet var tecknat, 
följande: 
 
”Kommunstyrelsen noterar informationen om de inkomna ansökningarna och återkommer efter 
budgetarbete och fastställande av detaljbudget med beslut om vilka förslag som ska prioriteras.”   
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Då detta är första gången arbetsordningen i samarbetsavtalet tillämpas och det är 
oklart vilken finansieringssätt kommunstyrelsen avser välja vid ett positiv beslut för 
de ansökande föreningarna lämnar kultur- och fritidschefen inte något eget förslag till 
beslut.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Ärendet har inte hanterats i kultur- och fritidsberedningen. 

Behandling på sammanträdet 

Anders Karlsson (C) yrkar bifall till ansökan om bidrag till Torsö Vokalensemble om 
15 000 kronor under förutsättning är att det är möjligt att genomföra i år.  

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att söka bidragen, där främst 
utåtriktad verksamhet prioriteras. 

Anders Karlsson (C) yrkar vidare avslag på ansökan från Folkdansgillet. 

 

Karl-Gunnar Sand (SD) yrkar avslag till båda ansökningar. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anders Karlssons (C) yrkande. 

Underlag för beslut 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-30 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-30 

Ansökan om medel från Mariestads Kommun till Torsö Vokalensemble och projektet 
”Kammarspel om Dan Andersson” 

Ansökan om Bidrag från Mariestads Kommun för att genomföra polskekurser i oktober 
2021 i regi av Mariestads Folkdansgille”  

 

Expedieras till: 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
Sektorchef Åsa Alvner 
Kulturalliansen  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 111                                                   Dnr 2020/00188  

Anläggningsbidrag 2020 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fördela och utbetala anläggningsbidrag till  
kommunens föreningar i enlighet med kultur- och fritidschefens förslag.  

Bakgrund 

18 ansökningar om anläggningsbidrag för 2020 har inkommit till fritidskontoret. Av 
dessa ansökningar är 17 berättigade till anläggningsbidrag enligt regelverket. Hur 
förslaget till fördelning av 2020 års bidrag ser ut framgår av bilagd sammanställning.  

Totalsumman för anläggningsbidraget enligt föreslagen fördelning uppgår till 1 000 
tkr vilket är överensstämmande med den fastlagda budgeten. 

De föreningar som erhåller bidrag enligt kommunstyrelsens beslut och inte har 
redovisat de handlingar som krävs enligt regelverket kommer inte att få sitt bidrag 
utbetalt innan begärda handlingar redovisas för fritidskontoret.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Ärendet har inte hanterats i kultur- och fritidsberedningen. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-30 

Fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-30 

Bilaga: ”Sammanställning av och förslag till anläggningsbidrag 2020.”  

 

Expedieras till: 
Sektorchef Åsa Alvner 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
Controller Anna Kjellberg 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 112                                                   Dnr 2017/00393  

Bildande av Samordningsförbundet Skaraborg 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner hemställan från styrelsen i 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg om att de tre samordningsförbunden i 
Skaraborg går samman och bildar Samordningsförbundet Skaraborg från och 
med den 1 januari 2021. Detta innebär att Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg succesivt avvecklar sin verksamhet under år 2020 och att 
samordningsförbundet Norra Skaraborg ska upplösas och likvideras efter den  
1 januari 2021. 

2. Kommunfullmäktige godkänner förbundsordningen för Samordningsförbundet 
Skaraborg att gälla från och med 1 januari 2021. 

3. Kommunfullmäktige godkänner hemställan från Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg om justering i § 16 i nuvarande förbundsordning enligt nedanstående 
beskrivning.  

Bakgrund 

Under åren 2006-2007 bildades bland kommunerna i Skaraborg fem 
samordningsförbund. Därefter har två samgåenden genomförts och i dagsläget finns 
tre samordningsförbund. 14 kommuner ingår tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan samt hälso- och sjukvården. 

Mariestads kommun bildar tillsammans med Töreboda och Gullspångs kommuner 
samordningsförbundet Norra Skaraborg. 

Våren år 2017 aktualiserades frågan om det fanns vinster med ytterligare samgåenden 
till ett eller två samordningsförbund i Skaraborg, eller om nuvarande organisation 
med tre förbund var att föredra. 

Samordningsförbundens styrelser gav mot denna bakgrund uppdraget att utreda vilka 
för- och nackdelar som fanns med samgående till två eller ett samordningsförbund. 
Uppdraget avrapporterades i december år 2017. Utredningen och rapporten 
redovisades på ett extra medlemsråd i november år 2017 och till respektive styrelse 
under samma period. 

Den 12 mars år 2018 företogs ett gemensamt styrelsemöte med de tre styrelserna för 
samordningsförbunden i Skaraborg i syfte att tillsammans analysera remissvaren och 
komma fram till ett gemensamt förslag om en framtida arbetsinriktning.  

Då majoriteten av parterna var för samgående men konsensus saknades var 
arbetsinriktningen inte självklar. Det fanns många starka argument för ett samgående 
men samtidigt ett antal riskargument. Sex av kommunerna motsatte sig ett 
samgående. 
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Under första halvåret år 2019, och med ny politisk mandatperiod, har återigen frågan 
om samgående av de tre samordningsförbunden i Skaraborg diskuterats. De tre 
parterna; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen, 
som gemensamt finansierar 75 procent av samordningsförbunden, förordar ett 
samgående. 

Detta föranledde att medlemsrådet den 25 juni år 2019 beslutade att utse respektive 
presidier i de tre samordningsförbunden att utgöra en gemensam styrgrupp med syfte 
att upprätta ett konkret förslag till beslut för bildandet av ett gemensamt 
samordningsförbund i Skaraborg. Förslaget skulle utgå från den rapport som 
genomfördes av FLK Ledningskonsult år 2017. Målsättningen var att ett gemensamt 
samordningsförbund skulle starta den 1 januari år 2021. 

Styrgruppen upprättade ett förslag till samgående av de tre förbunden i Skaraborg. 
Den nya samlade organisationen är tänkt att starta den 1 januari år 2021. Under år 
2020 kommer förberedelser att vidtas för att hantera en smidig övergång. 

Styrelsen i samordningsförbundet Norra Skaraborg beslutade 2020-01-28 att: 

• hemställa hos sina medlemmar att fatta likalydande beslut om av förslaget 
från styrgruppen att de tre samordningsförbunden i Skaraborg går samman 
och bildar Samordningsförbundet Skaraborg från och med den 1 januari år 
2021. Detta innebär att samordningsförbundet Norra Skaraborg succesivt 
avvecklar sin verksamhet under år 2020 samt att samordningsförbundet 
Norra Skaraborg ska upplösas och likvideras efter den 1 januari 2021. 

• hemställa hos sina medlemmar att fatta likalydande beslut om godkännande 
av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg, att gälla från och 
med den 1 januari 2021. 

• hemställa hos sina medlemmar att fatta likalydande beslut om att ändra § 16 i 
förbundets nuvarande förbundsordning. 

 

Förslag till förändring av § 16 i befintlig förbundsordning 

Styrelsen föreslår att § 16 i befintlig förbundsordning skrivs om enligt följande: 

 

Befintlig text: 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera 
medlemmar utträder ut förbundet. 

När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendom avyttras. Härefter skall 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 §. 

Styrelsen i förbundet svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge slutredovisning för sin förvaltning. Detta 
sker genom framläggandet av förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning 
av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till 
berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet 
upplöst. 
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Förslag till ny text: 

Förbundets medlemmar har gemensamt beslutat att verksamheten i samordningsförbundet Norra 
Skaraborg ska överföras till det gemensamma förbundet i Skaraborg och därefter ska 
samordningsförbundet Norra Skaraborg upplösas och likvideras. 

Styrelsen svarar för likvidationen. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avyttras. 

Förbundets kvarvarande tillgångar efter likvidationen ska i sin helhet överföras till det 
ombildade gemensamma Samordningsförbundet Skaraborg (org. Nr. 222000-2154). 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det 
görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som 
redovisar betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar 
därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 
medlemmarna.    

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att de lokala beredningsgrupperna ska vara kvar. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 183/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-04 

Protokoll från styrelsemöte i samordningsförbundet Norra Skaraborg  
2020-01-28. 
 
Skrivelse från ordföranden i samordningsförbundet Norra Skaraborg Anette 
Karlsson 2020-02-04, Bildande av samordningsförbundet Skaraborg. 
 
Skrivelse från styrgruppen bestående av ordförande i samordningsförbunden västra, 
östra och norra Skaraborg 2019-12-09, Förslag till samgående av de tre 
samordningsförbunden i Skaraborg. 
 
Befintlig förbundsordning för samordningsförbundet Norra Skaraborg. 
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Förslag till förbundsordning för samordningsförbundet Skaraborg.  

 

 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samordningsförbundet Norra Skaraborg, Annica Bengtzing annica.bengtzing@gullspang.se) 
 

mailto:annica.bengtzing@gullspang.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 113                                                   Dnr 2020/00005  

Redovisning av delegationsbeslut  
  

Inga delegationsbeslut redovisas till dagens sammanträde.   
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Kommunstyrelsen 

Ks § 114                                                   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 8 maj 2020 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 13 maj 2020 

3. Tekniska nämndens arbetsutskott 
Protokollsutdrag tnau § 88/20  
Ändring av detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1 

4. MTG styrgrupp 
Anteckningar från möte den 28 april 2020 

5. Mariehus AB 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 28 april 2020 

6. Mariehus Ärlan AB 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 28 april 2020 

7. Mariehus Uttern AB 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 28 april 2020 

8. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Protokoll från direktionens sammanträde den 30 april 2020 
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