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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 105                                                   Dnr 2020/00196  

Årsredovisning för Mariestads kommun 2020 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2020 i Mariestads 
kommun.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 21,7 mkr till resultatutjämningsreserven 
och totalt har kommunen reserverat 46,1 mkr till resultatutjämningsreserven.  

Bakgrund 

Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska ett årsbokslut 
upprättas vid tertial 3 (T3). Årsredovisningen omfattar en uppföljning av hur målen 
kommer att uppnås för mandatperioden samt den ekonomiska ställningen per den 31 
december 2020.  

Mariestads kommun redovisar ett positivt resultat för år 2020 på 43 miljoner kronor 
(mkr) vilket är 14 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet motsvarar 3 
procent av skatt och statsbidrag och därmed uppnås det finansiella resultatmålet. 

Kommunallagen gör det möjligt att i vissa fall reservera delar av ett positivt resultat i 
en resultatutjämningsreserv (RUR) under eget kapital. Denna reserv kan sedan 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att 
årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. 

Som anges krävs ett resultat som överstiger en procent av skatter och generella 
statsbidrag Nivån gäller för de kommuner som, liksom Mariestad, har en positiv 
soliditet inklusive hela pensionsskulden. Med ”årets resultat” menas det lägsta av 
årets resultat och årets resultat efter balanskravsjusteringen. Balanskravsresultatet för 
2020 är positivt och inget negativt resultat finns att reglera. 

Efter 2020 års resultat kan 21,7 mkr avsättas och totalt har kommunen reserverat 
46,1 mkr till resultatutjämningsreserven. 

För att minska de framtida finansiella kostnaderna har en förtidsinlösen genomförts 
av räntekostnader på 26 mkr. Om inte detta gjorts hade kommunen erhållit ett 
resultat på 69 mkr. 

Investeringar på 186 mkr har gjorts varav att 26 mkr är inom taxefinansierad 
verksamhet och 50 mkr inom exploateringsverksamhet. Dessa investeringar har 
finansierats genom egna medel med 59 procent och resterande 41 procent har 
lånefinansierats. 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads 
kommun år 2020. Ekonomichef Christina Olsson informerar om årsredovisningen 
på sammanträdet.  
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Årsredovisning 2020 för Mariestads kommun 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Kommunrevisionen) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 106                                                   Dnr 2021/00118  

Finansuppföljning vid årsbokslut 2020 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen i samband med årsbokslut 
2020.  

Bakgrund 

Kommunens finanspolicy ska ge vägledning för den finansiella verksamheten. 
Kommunens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, upplåning, 
leasing, placering och borgen. Ekonomiavdelningen har sammanställt en uppföljning 
i samband med årsbokslutet 2020 för Mariestads kommun.  

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn (kf § 115/20) har 
kommunstyrelsen ansvaret för den finansiella verksamhetens interna kontroll. Enligt 
finanspolicyn ska rapportering ske av fattade beslut i samband med delår- och 
årsbokslut. Rapporten ska också omfatta låne- och placeringsportföljens storlek och 
sammansättning samt likviditetssituation. Årligen, i samband med redovisningen av 
årsbokslutet, ska en uppföljning av de åtgärder som vidtagits inom ramen för 
finanspolicyn lämnas till kommunfullmäktige. 

Syftet med finansuppföljningen är att följa upp beslutad finanspolicy för att se att 
den efterlevs. Finansuppföljningen baseras på uppgifter per 2020-12-31. 
Finanspolicyn säger att kapitalbindningen och räntebindningen bör spridas jämt över 
tid med en genomsnittlig bindningstid mellan 1 och 5 år. 

Finansuppföljningen visar att finanspolicyn efterlevs avseende kapitalbindningen 
med en jämn fördelning över tidsperioden 1-5 år.  

För räntebindningen ligger nivån vid bokslutstillfället högt i intervallet 0-1 år men 
sedan jämt fördelat upp till 7 år. Under 2021 kommer hela fördelningen att ses över i 
samband med koncernbank.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-15 

Finansuppföljning vid årsbokslut 2020 för Mariestads kommun 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Kommunrevisionen) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 107                                                   Dnr 2020/00365  

Förstudie - Nya bostäder vid Torsö skola 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förstudien Nya bostäder vid Torsö 
skola. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att uppta förhandlingar med berörda 
markägare inför ett beslut om planuppdrag.  

Bakgrund 

Torsö Skärgårdsråd har inkommit med skrivelse daterad 2020-09-17 till kommunen 
med förslag om nytt bostadsområde på Torsö.  

I skrivelsen framgår att det under en längre tid funnits intresse för etablering av 
generationsboende i hyresrättsform för äldre och yngre. Rådet har undersökt 
möjligheterna och identifierat att området som gränsar till befintligt bostadsområde 
vid skolan har goda förutsättningar för byggnationen. 

Planenheten har utifrån beslutat uppdrag på arbetsutskottet den 30 september 2020, 
§ 324, låtit genomföra en förstudie för etablering av nya bostäder i anslutning till 
Torsö skola. Förstudien tar ett helhetsgrepp för området och utgör underlag för 
vidare planering för utveckling av området. I förstudien har även etablering och 
lokalisering av en obemannad servicebutik (livsmedelsbutik) redovisats. 

I kommunens översiktsplan 2030 anges att målet är att bygga 2 000 nya bostäder. 
God planberedskap är viktig del för att uppnå målet. En av de strategiska åtgärder 
som anges i landsbygdsstrategin och som är inarbetad i översiktsplanen är att 
genomföra planarbeten som medger bostadsbyggande på landsbygden.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-12 

Förstudie Nya bostäder vid Torsö skola 

Protokollsutdrag ksau § 324/20 

Expedieras till: 
Planarkitekt Linn Ekberg 
Planchef Adam Johansson 
Tf. kommundirektör Thomas Johansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 108                                                   Dnr 2021/00129  

Beslut om granskning: Detaljplan för Äskekärr 1:9 m.fl., 
Askevik, Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Äskekärr 1:9 
m.fl., Askevik, Mariestads kommun ska bli föremål för granskning.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2011, § 106, om planuppdrag för Askeviks 
campingområde. Det är fastighetsägarna som initierat planen och samrådsförslaget 
togs fram av konsultfirman WSP 2016. Planenheten tog efter samrådsskedet över 
arbetet med detaljplanen och har nu arbetat fram ett förslag till granskningshandling. 

Detaljplanens syfte är att i enlighet med LIS-planen (2011) och kommunens 
översiktsplan (2018) möjliggöra en utveckling av det nuvarande stugområdet samt att 
skapa nya byggrätter. Planen säkerställer även tillgången till strandområdet för 
allmänheten genom en strandpromenad. 

Den ursprungliga planen från samrådsskedet har till granskningsskede delats upp i 
två detaljplaner. Anledningen till detta är att området är stort och berör olika 
fastighetsägare och exploatörer. Detaljplan för Äskekärr 1:9 m.fl. utgör den södra 
delen av planen från campingens sydligaste del söderut till fastigheten Hällsås 1:16 
väster om väg 26. Planområdet omfattar cirka 15 hektar.  

Nya förutsättningar från samrådsskedet är bland annat att området numera tillhör 
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta har medfört nya 
möjligheter för boende större delar av året, befintlig bebyggelse föreslås därför 
medge något större byggrätt.  

Inkomna synpunkter från samrådstiden har sammanställts och kommenterats i en 
samrådsredogörelse.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19 

Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-16 

Plankarta med bestämmelser (granskningshandling) 

Planbeskrivning (granskningshandling) 

Illustration (granskningshandling) 

Samrådsredogörelse 

PM vägtrafikbuller (WSP, 2011-03-16) 
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Riskbedömning (WSP, 2016-01-22)  

Geoteknisk undersökning (2020-10-14)  

 

Expedieras till: 
Planarkitekt Linn Ekberg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 109                                                   Dnr 2021/00128  

Beslut om granskning: Askeviks camping m.m., Askevik, 
Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Askeviks 
camping m.m., Askevik, Mariestads kommun ska bli föremål för granskning.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2011, § 106, om planuppdrag för Askeviks 
campingområde. Det är fastighetsägarna som initierat planen och samrådsförslaget 
togs fram av konsultfirman WSP 2016. Planenheten tog efter samrådsskedet över 
arbetet med detaljplanen och har nu arbetat fram ett förslag till granskningshandling. 

Detaljplanens syfte är att i enlighet med LIS-planen (2011) och kommunens 
översiktsplan (2018) möjliggöra en utveckling av Askeviks camping och 
fritidshusområde genom att skapa möjligheter för utveckling av campingen, skapa 
större byggrätter på de befintliga fastigheterna samt skapa nya byggrätter.  

Den ursprungliga planen från samrådsskedet har till granskningsskede delats upp i 
två detaljplaner. Anledningen till detta är att området är stort och berör olika 
fastighetsägare och exploatörer. Askeviks camping m.m. utgör den norra delen av 
planen från campingens sydligaste del norrut till kommungränsen mellan Mariestad 
och Gullspång väster om väg 26. Planområdet omfattar cirka 20 hektar.  

Nya förutsättningar från samrådsskedet är bland annat att området numer tillhör 
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta har medfört nya 
möjligheter för boende större delar av året, befintlig bebyggelse föreslås därför 
medge något större byggrätt.  

Inkomna synpunkter från samrådstiden har sammanställts och kommenterats i en 
samrådsredogörelse.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-16 

Plankarta med bestämmelser (granskningshandling) 

Planbeskrivning (granskningshandling) 

Illustration (granskningshandling) 

Samrådsredogörelse 

PM vägtrafikbuller (WSP, 2011-03-16) 
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Riskbedömning (WSP, 2016-01-22)  

Geoteknisk undersökning (2020-10-14)  

 

Expedieras till: 
Planarkitekt Linn Ekberg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 110                                                   Dnr 2013/00464  

Yttrande angående överklagan av detaljplan för Ekuddens 
camping m.m. 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avge följande yttrande: 

2. Mariestads kommun vidhåller det som framförts i ärendet tidigare genom 
utvecklad talan daterad 2020-02-11 med följande tillägg: 

3. Gällande detaljplan för området vann laga kraft 2001-10-22 och upprättades 
enligt plan- och bygglagen (1987:10). Strandskydd är upphävt inom hela det 
område som detaljplanen omfattar (se bilaga 1.14 och bilaga 1.20). Den nya 
detaljplanen syftar likt tidigare plan att medge användning camping. Kommunens 
bedömning är att den nya detaljplanen skapar bättre förutsättningar för 
allmänhetens tillgång till strandområden och friluftsliv eftersom strandskydd 
kommer gälla i större omfattning än i nuläget. Strandskydd ska enligt den nya 
detaljplanen gälla för allmän plats i plankartan. 

4. Kommunen delar inte Boverkets bedömning att särskilt skäl för upphävande av 
strandskydd skulle föreligga. Kommunens bedömning är att strandskydd måste 
upphävas för att möjliggöra genomförande av detaljplanen. Campingen är 
etablerad sedan början av 1900-talet och för att en utveckling ska ske förutsätts 
att strandskydd upphävs så byggrätter kan nyttjas. Allmänhetens tillgång till 
området säkerställs genom att kommunen är markägare och allmänhetens 
tillträde till området regleras i nyttjanderättsavtal. Det är inte rimligt att ifrågasätta 
lokaliseringen av campingverksamhet som funnits på en plats i nästan 100 år. 

5. Campingverksamheten bidrar enligt kommunen till friluftsliv och att allmänheten 
kan vistas i natur och vid vatten. Campingverksamheten är utformad så den inte 
utestänger allmänheten från att vistas i området, tvärtom innebär lokaliseringen 
och utformningen att allmänheten fritt kan passera genom området till 
angränsande naturreservat, strand- och naturområden.    

6. Yttrandet ska vara regeringskansliet tillhanda senast den 5 april 2021.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2019, § 81, om antagande av 
detaljplan för Ekuddens camping, Mariestad centralort, Mariestads kommun. 
Länsstyrelsen beslutade den 14 januari 2020 att upphäva beslutet om att anta 
detaljplanen med motivering att strandskydd upphävs i strid med gällande 
bestämmelser. Kommunen har överklagat Länsstyrelsens beslut till regeringen och 
yrkat att planen ska fastställas i sin helhet. Till överklagandet bilades en utvecklad 
talan, daterad 2020-02-11. 
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Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar för att möjliggöra 
utveckling av Ekuddens camping.  

Regeringen har ombett Boverket att avge yttrande i ärendet efter hörande av 
Naturvårdsverket. Boverket har avgett yttrande 2020-12-03 och meddelat att 
myndigheten anser att Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut ska stå fast. 

Regeringskansliet har berett kommunen tillfälle att yttra sig i ärendet senast den 26 
mars 2021. Planenheten har begärt och beviljats anstånd att inkomma med yttrande 
till senast den 5 april 2021.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-16 

Utvecklad talan i ärendet detaljplan för Ekuddens camping m.m., Mariestad 
centralort, Mariestads kommun 2020-02-11 

Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om detaljplan för 
Ekuddens camping, Mariestads kommun 2021-02-16 (Fi2020/00376) 

Bilaga 1.14 tillhörande Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd, 511-33449-
2012 

Bilaga 1.20 tillhörande Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd, 511-33449-
2012 

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Regeringskansliet, Finansdepartementet (fi.registrator@regeringskansliet.se) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 111                                                   Dnr 2021/00107  

Ledarutbildning - återrapport uppdrag 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Bakgrund 

Arbetsutskottet gav den 17 februari kommunchefen i uppdrag att kvalitetssäkra 
utbildningen till kommunens chefer. Utbildningen ska självfallet vara obligatorisk för 
alla chefer och kommunchefen ska tillse att utbildningen även innefattar följande 
frågor: 

• Att kunna kommunicera med medarbetare och brukare på rätt sätt. 

• Vad som förväntas av mig som chef. 

• Vad det innebär att jobba i politisk organisation. 

• Att bemöta media på rätt sätt. 

• Meddelarfrihet, tryckfrihetslagen och medarbetares rätt att tala med media. 

• Telefonpolicy och marknadsföring av kommunen. 

Kommunchefen har gett HR-chef Per Johansson och chef sektor ledning  
Åsa Alvner, i uppdrag att ta fram ett förslag på utbildning.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-17 

Bilaga med förslag till upplägg   

Protokollsutdrag ksau § 60/21 

 

Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 112                                                   Dnr 2021/00046  

Remissyttrande - SOU 2021:1 Säker och kostnadseffektiv it-drift 
- rättsliga förutsättningar för utkontraktering  
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Mariestads kommun lämnar remissvar till regeringskansliet enligt remissvar 
upprättat av kommunens informationssäkerhetssamordnare.    

2. Remissen ska vara regeringskansliet tillhanda senast den 7 maj 2021.  

Bakgrund 

Regeringen har utsett utredare för att bland annat analysera de rättsliga 
förutsättningarna för statliga myndigheter, kommuner och landsting att med 
bibehållen säkerhet utkontraktera it-drift till privata leverantörer och vid behov lämna 
författningsförslag. 

Bakgrunden till utredningen är att utvecklingen inom digitalisering och IT-lösningar 
går mot att använda externa leverantörer för it-drift av olika slag. Det kan exempelvis 
innebära att köpa så kallade ”molntjänster” i form av en enskild applikation såsom ett 
ekonomisystem. Det innebär generellt sett att leverantören ansvarar för att på egen 
hand eller via underleverantörer drifta systemet. Kommunen har liten eller ingen del i 
driften. Det finns också plattforms- och infrastrukturlösningar som innebär att 
kommunen själv kan drifta system och tjänster på en extern leverantörs infrastruktur.  

Oavsett lösning innebär det att leverantören tar del av den information kommunen 
väljer att behandla i tjänsten/infrastrukturen. När det gäller sekretessbelagd 
information men också personuppgifter har det under de senaste åren rått en 
betydande osäkerhet om vilken typ av utkontraktering som är laglig. Det vill säga 
vilken typ av information som en leverantör kan få behandla. Det finns också en 
osäkerhet kring användningen av utländska leverantörer då dessa företag kan vara 
bundna av sitt hemlands egna rättsordningar att lämna ut information som tillhör 
kunden. Det mest kända exemplet är den amerikanska lagstiftningen Cloud Act. Den 
innebär att amerikansk domstol kan kräva att amerikanska företag lämnar över sina 
kunders information oavsett var informationen hanteras (t.ex. på leverantörens 
servrar i Sverige).  

Den betydande osäkerhet som råder om laglighet och lämplighet att låta leverantörer 
ta del av framförallt sekretessbelagd information har begränsat offentliga sektorns 
möjligheter att nyttja de fördelar moderna it-lösningar erbjuder.  

Utredningens förslag samt Mariestad kommuns remissynpunkter i korthet 

Utredningen har inriktningen att det ska vara möjligt för offentlig verksamhet att 
utkontraktera it-drift, även sådan som omfattar sekretessbelagd information. Bland 
annat föreslås en ändring i offentlighets- och sekretesslagen 10 kap 2 §: 
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Utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter.  

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas ut till ett företag eller en annan enskild 
eller till en annan myndighet som har i uppdrag att utföra endast teknisk bearbetning 
eller teknisk lagring av de uppgifter som lämnas ut för den utlämnande myndighetens 
räkning. 

En uppgift ska inte lämnas ut om det intresse som sekretessen ska skydda har 
företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut. 

Som synes ger ändringen ett uttalat lagstöd för att under vissa förutsättningar låta en 
leverantör behandla sekretessbelagda uppgifter. Bland annat ska en intresseavvägning 
först göras för att bedöma lämpligheten i behandlingen.  

Det föreslagna remissyttrandet från Mariestads kommun innehåller inga konkreta 
ändringsförslag på det som föreslås.  Däremot skickar det tydliga synpunkter på hur 
det fortsatta lagstiftningsarbetet bör inriktas. Sammanfattningsvis i riktningen att: 

⋅ Bejaka behovet av att välja utkontraktering av it-drift även för viss 
sekretessbelagd information.  

⋅ Betona vikten av att slutlig lagstiftning och förarbeten ger så tydliga 
förutsättningar som möjligt.  

⋅ Be staten vara mer snabbfotad i framtiden. Digitaliseringen kommer bara 
accelerera. Det finns behov av att snabbare kunna ge tydliga förutsättningar i takt 
med att nya frågeställningar uppstår.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Informationssäkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Informationssäkerhetssamordnarens remissyttrande 

SOU 2021:1 Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering. Nås via länk 
https://www.regeringen.se/48efac/contentassets/10a3aff9f8b847b48b35036d09074
39e/saker-och-kostnadseffektiv-it-drift--rattsliga-forutsattningar-for-utkontraktering-
sou_2021_1 

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Regeringskansliet) 
(Per Ahlström, informationssäkerhetssamordnare) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 113                                                   Dnr 2020/00418  

Remissyttrande - Vattenmyndighetens samråd kring 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 
2021-2027 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för komplettering 
av yttrandet. 

Information ska inhämtas från andra sakägare såsom markägare och Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) såväl centralt som lokalt. Frågan om överprövning av beslut ska 
även ses över.  

Bakgrund 

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner har fått en remiss från 
Vattenmyndigheten Västerhavet och Vattenmyndigheten Södra Östersjön. Remissen 
omfattar förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram samt föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer för respektive vattendistrikt avseende förvaltningscykeln 2022-
2027. Remissen omfattar även en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist 
och torka.  

Remissen har granskats av verksamheterna miljö och bygg samt teknik. 
Planavdelningen har också beretts tillfälle att lämna synpunkter. Granskningen har 
fokuserat kring de åtgärder i åtgärdsprogrammet som riktas mot kommunerna. 
Ärendet har handlagts av miljöingenjör Johanna Klingborn, miljöingenjör Ida Roos, 
miljöinspektör Åsa Furustam, miljöinspektör Christina Eliasson och miljöutredare 
Håkan Magnusson.  

Ett förslag till synpunkter har tagits fram.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19 

Miljöutredarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19 

Svarsmall Mariestads kommun 

Förslag till förvaltningsplan 2022-2027 (Västerhavet och Södra Östersjön) 

Förslag till åtgärdsprogram 2022-2027 (Västerhavet och Södra Östersjön) 

Föreskrift miljökvalitetsnormer (Västerhavet och Södra Östersjön) 

Förslag till delförvaltningsplan (Västerhavet och Södra Östersjön) 

Förslag till miljökonsekvensbeskrivning (Västerhavet och Södra Östersjön)  
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Expedieras till: 
Miljöutredare Håkan Magnusson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 114                                                   Dnr 2021/00115  

Ordningsföreskrift om filmning/inspelning av politiska 
sammanträden  
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ordningsföreskrift om 
filmning/inspelning av politiska sammanträden.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att se över 
frågan om att spela in de politiska sammanträdena. Hänsyn ska tas till att 
kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men att nämndernas 
sammanträden oftast är stängda och därför kan komma att hanteras på olika sätt.  

Syftet med öppna politiska sammanträden är att ge allmänheten ökad insyn i det 
politiska arbetet. Det är möjligt för en politisk församling att besluta om regler som 
innebär att de som deltar på mötet inte får filma. Bestämmelserna måste då grunda 
sig på sakliga skäl, gälla lika för alla och beslutas av nämnden/fullmäktige (JO:s beslut 
2014-03-28, dnr 6356-2012, 6488-2012). 

Justitieombudsmannen (JO) har tidigare uttalat sig i frågan och har bland annat riktat 
kritik mot ordföranden i utbildningsstyrelsen i Värmdö kommun för att han ensam 
beslutat om ett förbud för åhörare att göra inspelningar med ljud och bild under ett 
sammanträde som var öppet för allmänheten.  

Fråga om inspelning av öppna politiska möten är en ordningsfråga och JO 
konstaterar att en kommunal nämnd kan besluta om ordningsregler som innebär att 
åhörare vid ett öppet sammanträde inte får spela in med ljud och bild. Regeln får 
dock inte vara godtycklig, diskriminerande eller på annat sätt föranledd av 
ovidkommande skäl.  

JO skriver samtidigt att den självklara utgångspunkten är att det ska vara tillåtet att 
göra ljud- och bildupptagningar vid öppna sammanträden. En inspelning av ett möte 
får dock inte störa mötets genomförande. 

Av integritetsskäl bör en inspelning av ett öppet politiskt möte ske på så sätt att 
kameran är riktad mot de förtroendevalda och tjänstepersonerna i rummet, inte mot 
eventuella åhörare. Att filma politiker eller andra som deltar på mötet i egenskap av 
sitt uppdrag eller arbete anses av Datainspektionen inte som integritetskänsligt. 

En filmning av politiker i mötessammanhang kräver inte samtycke (enligt GDPR). 
Att publicera filmen faller sannolikt under publicistiskt intresse, oavsett om det finns 
utgivningsbevis eller inte, och detta är då fritt från krav på samtycke enligt GDPR.  

Möten som är stängda och som hanterar sekretessbelagd information får inte spelas 
in.  
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Med utgångspunkt i ovanstående har administrativa enheten upprättat ett förslag till 
ordningsföreskrift som gäller inspelning av öppna nämnds- och fullmäktigemöten.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09 

Förslag till ordningsföreskrift 

Protokollsutdrag ksau § 56/21 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tf. kommundirektör) 
(Samtliga nämndsekreterare (för vidare information till nämnderna)) 
(Samtliga sektorchefer (i egenskap av föredragande i nämnd)) 
(Kommunfullmäktiges presidium) 
(Kommunsekreterare) 
(Administrativ chef ) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 115                                                   Dnr 2021/00142  

Beslut om verksamheten inom VänerEnergi AB år 2020 har 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten i VänerEnergi AB under år 2020 har 
varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen för bolaget och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.  

Bakgrund 

De aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger står under kommunstyrelsens 
uppsikt enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. Uppsikten avser främst verksamhetens 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen. 

Kommunstyrelsen ska årligen besluta enligt 6 kap. 9 § kommunallagen om 
verksamheten i sådana kommunala aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § 
kommunallagen, under föregående kalenderår, har varit förenligt med de fastställda 
kommunala ändamålen för respektive bolag och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska styrelsen 
lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Följande frågor ska läggas till grund för kommunstyrelsens beslut: 

⋅ Lever bolagsordning och ägardirektiv upp till lagkraven i 10 kap. 3 § 
kommunallagen. 

⋅ Överensstämmer den verksamhet som bolagen enligt bolagsordningen ska 
bedriva med de kommunala befogenheterna och de kompetensbegränsande 
principerna? 

⋅ Förekommer några omständigheter som visar på att verksamheten i praktiken 
inte bedrivits i enlighet med de fastställda ändamålen och de kommunala 
befogenheterna? 

 

Styrelsen i VänerEnergi AB har behandlat ärendet om verksamheten i bolaget har 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen vid sitt sammanträde 2021-
03-08. Styrelsen har gjort en sammanställning med bedömning av ändamål och syfte 
för bolaget under 2020 som beskriver väsentliga händelser under året, resultatanalys 
för 2020 samt en bedömning av ändamål och syfte.  

Styrelsen i VänerEnergi AB bedömer att: 

⋅ Verksamheten har under räkenskapsåret 2020 bedrivits enligt gällande 
bolagsordning och dess ändamål och syfte samt enligt gällande ägardirektiv. 
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⋅ Bolagsordningen uppfyller kraven i Kommunallagens 10 kapitel 3 §. 

⋅ Verksamheten har bedrivits enligt de kommunala befogenheter och de 
kompetensbegränsade principerna.  

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-21 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-23 

Protokoll från styrelsemöte i VänerEnergi AB 2021-03-08, Styrelsens bedömning av 
ändamål och syfte, § 32 

Skrivelse upprättad av VänerEnergi AB, Uppföljning av verksamheten 2020 

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(VänerEnergi AB) 
(VD Rolf Åkesson) 
(Kommunrevisionen) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 116                                                   Dnr 2021/00154  

Beslut om verksamheten inom Mariehus AB år 2020 har varit 
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten i Mariehus AB under år 2020 har 
varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen för bolaget och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.  

Bakgrund 

De aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger står under kommunstyrelsens 
uppsikt enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. Uppsikten avser främst verksamhetens 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen. 

Kommunstyrelsen ska årligen besluta enligt 6 kap. 9 § kommunallagen om 
verksamheten i sådana kommunala aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § 
kommunallagen, under föregående kalenderår, har varit förenligt med de fastställda 
kommunala ändamålen för respektive bolag och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska styrelsen 
lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Följande frågor ska läggas till grund för kommunstyrelsens beslut: 

Lever bolagsordning och ägardirektiv upp till lagkraven i 10 kap. 3 § kommunallagen. 

Överensstämmer den verksamhet som bolagen enligt bolagsordningen ska bedriva 
med de kommunala befogenheterna och de kompetensbegränsande principerna? 

Förekommer några omständigheter som visar på att verksamheten i praktiken inte 
bedrivits i enlighet med de fastställda ändamålen och de kommunala befogenheterna? 

Styrelsen i Mariehus AB har behandlat ärendet om verksamheten i bolaget har varit 
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen vid sitt sammanträde 2021-02-23. 
Styrelsen har gjort en sammanställning med bedömning av ändamål och syfte för 
bolaget under 2020 som beskriver väsentliga händelser under året, resultatanalys för 
2020 samt en bedömning av ändamål och syfte.  

Styrelsen i Mariehus AB bedömer att: 

⋅ Verksamheten har under räkenskapsåret 2020 bedrivits enligt gällande 
bolagsordning och dess ändamål och syfte samt enligt gällande ägardirektiv. 

⋅ Bolagsordningen uppfyller kraven i Kommunallagens 10 kapitel 3 §. 

⋅ Verksamheten har bedrivits enligt de kommunala befogenheter och de 
kompetensbegränsade principerna.  
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Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-24 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-24 

Protokoll från styrelsemöte i Mariehus AB 2021-02-23, Styrelsens bedömning av 
ändamål och syfte, punkt 7 

Skrivelse upprättad av Mariehus AB, Bedömning av ändamål och syfte 2020 

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Mariehus AB) 
(VD Stefan Rånes) 
(Kommunrevisionen) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 117                                                   Dnr 2021/00119  

Årsbokslut och fråga om ansvarsfrihet för Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg (RÖS) 2020 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige godkänner årsbokslutet för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
2020 och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda 
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg för 
verksamhetsåret 2020.    

Jäv 

Ida Ekeroth Clausson (S) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut av 
ärendet. 

Bakgrund 

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning 
för år 2020. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 

Direktionen behandlade årsbokslutet vid sitt sammanträde den 26 februari 2021 och 
beslutade då att godkänna bokslutet.  

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och 
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller 
för verksamheten.  

Revisorerna inom kommunalförbundet har granskat redovisning och förvaltning för 
2020 i enlighet med kommunallagen och god revisionssed.  

Revisorerna bedömer att:  

⋅ kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

⋅ räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

⋅ resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de 
finansiella mål som direktionen uppställt.  

⋅ Revisorerna menar dock att de inte kan bedöma om utfallet för 
verksamhetsmålen är förenliga med fastställda mål. De noterar att ett antal mål 
behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre bedömning av 
måluppfyllelsen ska kunna göras.  
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⋅ Revisorerna bedömer att den interna kontrollen inte är tillräcklig då 
förbundsdirektionen inte har beslutat om intern kontrollplan med tillhörande 
riskanalys och uppföljning för år 2020.  

 

Revisorerna tillstyrker att:  

⋅ Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas 
ansvarsfrihet.  

⋅ Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning för 
2020 godkänns.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-16 

Årsredovisning 2020 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Revisionsberättelse 2020 upprättad av revisorerna 2021-03-09  

Granskningsrapport för 2020 upprättad av PwC i mars 2021. 

Uttalande från förbundsdirektör Mikael Wallin 2021-03-09 

Protokollsutdrag från sammanträde med direktionen  för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 2021-02-26, § 1 Årsbokslut 2020 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 118                                                   Dnr 2020/00054  

Medborgarförslag om att skapa en gång- och cykelväg mellan 
Skogsbo och Tidavad 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

En medborgare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
ska anlägga en gång- och cykelväg mellan Skogsbo och Tidavad. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020, § 12, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad har berett ärendet och bedömer att det för närvarande inte 
är aktuellt att bygga en gång- och cykelväg (GC-väg) enligt förslaget. Väg 2931 
genom Tidavad ingår i det statliga vägnätet och det är Trafikverket som har ansvaret 
för vägen. Anläggandet av en GC-väg måste därför också ha stöd i den regionala 
planen för transportinfrastruktur för att statsbidrag (50 procent av totalkostnaden) 
ska kunna erhållas till byggnationen.  

Förutsättningarna att få in den aktuella GC-väg i den regionala planen bedöms som 
mycket små. Alternativet att Mariestads kommun skulle bygga GC-vägen i egen regi 
och stå för hela kostnaden kan inte motiveras utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I 
Mariestads kommun finns flera GC-vägar som utifrån trafiksäkerhetsskäl har högre 
prioritet än den som medborgarförslaget avser. Medborgarförslaget bör därför avslås.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19  

Protokollsutdrag kf § 12/20 

Medborgarförslag 

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Kommunfullmäktige (anmäls)) 
(Förslagsställaren) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 119                                                   Dnr 2020/00362  

Motion om ungdomens hus 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.    

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för  

Ida Ekeroth Claussons (S) yrkande.  

Bakgrund 

Ida Ekeroth Clausson (S) och Linnea Wall (S) föreslår i en i motion till 
kommunfullmäktige den 29 september 2020 att kommunstyrelsen tillsammans med 
Mariehus och berörda nämnder gör förberedelser för ett Ungdomens hus i Knallen 
samt utreder om lokalen kan användas som mötesplats för daglediga äldre.   

Kommunfullmäktige har den 29 september 2020, § 83, beslutat att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet remitterades till sektor 
ledning som tillsammans med Mariehus har utrett frågan om Ungdomens hus i 
Knallen. 

Det är i dagsläget lokaler på våning två som är tillgängliga i Knallen-huset. Övriga 
lokaler i huset är uthyrda. Funktionsdugliga lokaler för ett Ungdomens hus om 400 
kvm på plan två kräver mycket omfattande ombyggnationer, bland annat separat 
ingång till plan två, brandskydd, ventilation, el, undertak/golvbeläggning och WC-
grupper. En total investeringskostnad på cirka 5,5 miljoner kronor enligt Mariehus 
beräkningar.   

Driftkostnaden för en 400 kvm stor lokalyta anpassad till ungdomshusverksamhet 
uppgår till (Mariehus uppskattning) 500 000 kronor per år med ett tioårigt hyresavtal. 
Förutom detta tillkommer 700 000 kronor per år under avtalstiden för 
hyresanpassningen.  

Att dela av plan två för att bygga om för Ungdomens hus kan medföra att det blir 
svårare för Mariehus att hyra ut resterande yta till andra intressenter. En grundhyra 
på hela plan två uppgår till 1 750 000 kronor plus hyresanpassning.  

Utöver kostnaden för investering och drift tillkommer personalkostnader och 
verksamhetskostnader på cirka 3 000 000 kronor per år.  

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen. 
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Anders Karlsson (C) tillstyrker liggande förslag. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med liggande förslag som innebär avslag till 
motionen.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-15 

Protokollsutdrag kf § 83/20 

Motionen 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Sektorchef ledning Åsa Alvner) 
(Motionärerna) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 120                                                   Dnr 2020/00478  

Återremiss - Finansiering av tillbyggnad Hamnrestaurangen 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till finansiering, vilket innebär att finansiering 
sker inom tekniska nämndens investeringsbudget för år 2021 inklusive 
ombudgeteringar från år 2020.  

Bakgrund 

Diskussioner har förts mellan hyresgäst och fastighetsavdelningen om möjligheten att 
utveckla verksamheten. Som underlag för detta har ritningsunderlag tagits fram och 
kalkylerats. I diskussionerna finns det samsyn om att kommun genomför byggnation 
och tar ut investeringen i hyra. Nytt hyresavtal kommer då att tecknas med ny 
hyresnivå och hyrestid anpassad efter investeringsstorlek. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 21 december 2020, § 241, fattades beslut om 
igångsättningstillstånd, men frågan om finansiering återremitterades där ett förslag 
skulle tas fram. 

Under perioden från årsskiftet fram tills nu har projektet mer i detalj beretts och en 
ny kalkyl har arbetats fram vilken påvisar en investeringskostnad på cirka 4 mnkr. 
Investeringen är självfinansierande i och med att hyresgästen får betala hyra 
motsvarande kostnadsökningen av kapitalkostnader. I och med att 
kommunfullmäktige den 29 mars 2021 beslutat att tilldela tekniska nämnden en 
utökad investeringsbudget för 2021 och att det i tekniska nämnden begärts 
ombudgeteringar från år 2020, kan finansiering inrymmas i tekniska nämndens totala 
investeringsram. Teknisk chef föreslår därför att kommunstyrelsen ska besluta att 
finansiering ska ske inom tekniska nämndens investeringsbudget.  

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-29 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-29 

Protokollsutdrag ks § 241/20 

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Fastighetschef) 
(Handläggare fastighet Eleonor Lundberg) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 121                                                   Dnr 2020/00492  

Igångsättningstillstånd för tillbyggnad av restaurangverksamhet 
i inre hamnen 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar igångsättningstillstånd för tillbyggnad 
av restaurangverksamhet i inre hamnen, som idag hyrs av Sill & Dynamit, enligt 
upprättat förslag. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska nämnden i uppdrag att ordna 
finansiering inom befintlig investeringsbudget för år 2021.      

3. Till kommande arbetsutskott ska fördelningen av kostnader för reinvestering och 
underhåll redovisas.  

Bakgrund 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 december 2020, § 440,  
fattades beslut om att ge igångsättningstillstånd för framtagande av ritningar och 
kalkyl för tillbyggnad av restaurangen Sill & Dynamit i inre hamnen. 

Kompletta ritningar och kalkyl finns nu framtagna och arbetsutskottet behöver ta 
ställning till om projektet ska genomföras. Finansiering av investeringsutgiften kan 
med vissa omprioriteringar i tekniska nämndens investeringsbudget ordnas. Detta 
också beroende på att kommunfullmäktige den 29 mars 2021 beslutat tilldela utökad 
investeringsbudget till tekniska nämnden för år 2021. Driftkostnaderna i och med 
investeringen för tillbyggnaden finansieras genom att hyresgästens hyra höjs 
motsvarande den del som är relaterade till tillbyggnaden. 

Kalkylen för ett genomförande enligt framtagna ritningar ger en investeringsutgift på 
6,8 mnkr inkluderat byggherrekostnader. I Kalkylen finns en kalkylerad risk på 0,5 
mnkr. 

Hyresgästen har förväntningar på att tillbyggnaden genomförs inför den kommande 
säsongen vilket verksamhet teknik inte kommer att klara. Den tidplanen som finns 
framtagen säger att projektet kan vara klart först vid halvårsskiftet, men som 
projektansvariga så långt det är möjligt ska korta ner.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-30 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-29 

Perspektiv Layout tillbyggnad Sill & Dynamit 

Tidplan tillbyggnad Sill & Dynamit 
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Expedieras till: 
Teknisk chef 
Fastighetschef 
Controller Sofia Glimmervik 
Nämndsekr. tekniska 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 122                                                   Dnr 2021/00002  

Handlingar att anmäla 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.    

 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Janne Jansson (S) som ombud till årsmöte 
för Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle. 

 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att det har inkommit en skrivelse om 
bristande underhåll vid Högelids IP.  
 

Med anledning av skrivelsen får tekniska nämnden i uppdrag att arbeta in 
underhåll för Högelids IP inom anslagen ram.  

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Handlingsprogram för kommunalförbundet och medlemskommunerna. 

2. Färingtofta Norra, ideell förening samt föreningen Svenskt 
landskapsskydd 
Öppet brev till Sveriges kommuner och elbrist i södra Sverige. 

3. Mariestads Allmänna Idrottsförening 
Skrivelse om brister i underhållet vid Högelids IP. 

4. Föreningen Svenskt Landskapsskydd 
Skrivelsen kring vindkraftens brister. 

5. Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 
Information inför årsmöte med Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle. 
Kommunen ska utse ombud till årsmötet.  

6. Öppet brev från skolkuratorerna i Mariestads kommun 
Skrivelsen är daterad 2021-03-22. 
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7. Vänersamarbetet 
Rättelse i valberedningens förslag inför årsmöte 2021-03-16. 

8. Riksidrottsförbunden 
Skrivelse om en rapport från Riksidrottsförbundet som visar en minskning av 
idrottsaktiviteter för helåret 2020. 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 123                                                   Dnr 2021/00003  

Inbjudningar 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner inbjudningarna anmälda.  

Bakgrund 

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. Västra Götalandsregionen  
Västsvenska EU-konferensen, digitalt webbinarium  den 23 april 2021.  

2. Brottsoffermyndigheten 
Webbsändning om hot och hat i samhällsdebatten den 28 april 2021. 

3. Tidans Vattenförbund 
Kallelse till digital årsstämma den 21 april 2021. 

4. Politikernätverket för finskt förvaltningsområde i Västra Götaland 
Digitalt möte den 20 september 2021 

5. Kommuninvest 
Kallelse till föreningsstämma den 15 april 2021. Stämman hålls såväl fysiskt på 
Radisson Waterfront Hotel, Stockholm samtidigt som digital närvaro 
möjliggjorts.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 124                                                   Dnr 2021/00004  

Information 
  

Rapport från Maria Nova 

Avdelningschef Anitta Into redovisar aktuellt läge inom området 
arbetsmarknadsplanering. De riktlinjer som finns ska revideras för att tydliggöra 
arbetssätt.  

 

Rapport – ICLD Sustainable municipalaties for the future 

Diskussion förs kring det fortsatta samarbetet ”Sustainable municipalaties for 
the future” och aktuellt läge i samarbetsland. Arbetsutskottet fortsätter 
samarbetet som tidigare men kan göra ett annat ställningstagande om 
förutsättningarna i samarbetslandet förändras. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 125                                                    

Uppdrag till kommundirektören 
  

Utlämnande av allmänna handlingar 

Allmänna handlingar och tillvägagångssätt vid hantering av handlingar med sekretess 
diskuteras. Det finns rutiner för den praktiska hantering som ska följas. Stöd vid 
tveksamheter för utlämnande av handlingar finns att tillgå hos såväl administrativ 
chef som hos kommunens jurist.  

Kommundirektören får i uppdrag att aktualisera frågan på kommande 
ledningsgruppsmöte.  

 

Planuppdrag för Korstorp 

Ett planuppdrag för Korstorp ska tas fram. Kommundirektören får i uppdrag 
att tillse att så sker. 

 

Personlig ersättare i avtalsnämnden (KS 2021/122) 

Kommundirektören får i uppdrag att utreda om personlig ersättare till ledamot i 
avtalsnämnden kan utses i kommunstyrelsen eller om det måste beslutas i 
kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 126                                                     

Rapporter 
  

Inga rapporter lämnades vid dagens sammanträde. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 127                                                   Dnr 2021/00172 

Tillgänglighet till möteshandlingar på 
förtroendemannaportalen (Assistenten) 

Arbetsutskottets beslut 

1. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att begränsa tillgången till 
arbetsutskottets möteshandlingar. Handlingarna ska offentliggöras utanför 
myndighetsgräns först inför nämndens möten.  

2. Till arbetsutskottens sammanträden ges behörighet till de förtroendevalda i 
det egna arbetsutskottet samt de tjänstemän som ska delta på det aktuella 
sammanträdet. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutkott rekommenderar kommunens övriga 
arbetsutskott att göra på samma sätt. 

4. Kommundirektören får i uppdrag att se över möjligheten till att 
oppostitionrådet får tillgång till övriga nämnders underlag, på samma sätt 
som kommunstyrelsens ordförande har i egenskap av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har dialog kring vilken tillgänglighet som ska 
gälla för möteshandlingar på Assistenten. För närvarande har pressen tillgång 
till bland annat handlingar inför kommunstyrelsens arbetsutskott, innan dessa 
ärenden har hanterats politiskt. I och med att handlingar tillgängliggörs på 
Assistenten utanför myndighetsgränsen blir underlagen allmänna handlingar. 
Då arbetsutskotten i enlighet med kommunallagen har stängda sammanträden 
bör inte heller handlingarna till dessa möten göras offentliga i förtid. 
 

Expedieras till: 
Administrativ chef 
Samtliga nämnder (nämndsekr.) 
 


	ANSLAGSBEVIS
	Ksau § 105                                                   Dnr 2020/00196
	Årsredovisning för Mariestads kommun 2020
	Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Expedieras till:

	Ksau § 106                                                   Dnr 2021/00118

	Finansuppföljning vid årsbokslut 2020
	Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Expedieras till:

	Ksau § 107                                                   Dnr 2020/00365

	Förstudie - Nya bostäder vid Torsö skola
	Arbetsutskottets beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedieras till:

	Ksau § 108                                                   Dnr 2021/00129

	Beslut om granskning: Detaljplan för Äskekärr 1:9 m.fl., Askevik, Mariestads kommun
	Arbetsutskottets beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedieras till:

	Ksau § 109                                                   Dnr 2021/00128

	Beslut om granskning: Askeviks camping m.m., Askevik, Mariestads kommun
	Arbetsutskottets beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedieras till:

	Ksau § 110                                                   Dnr 2013/00464

	Yttrande angående överklagan av detaljplan för Ekuddens camping m.m.
	Arbetsutskottets beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedieras till:

	Ksau § 111                                                   Dnr 2021/00107

	Ledarutbildning - återrapport uppdrag
	Arbetsutskottets beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedieras till:

	Ksau § 112                                                   Dnr 2021/00046

	Remissyttrande - SOU 2021:1 Säker och kostnadseffektiv it-drift - rättsliga förutsättningar för utkontraktering
	Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Bakgrund
	Utredningens förslag samt Mariestad kommuns remissynpunkter i korthet
	Utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter.
	Underlag för beslut
	Kommunstyrelsen Expedieras till:

	Ksau § 113                                                   Dnr 2020/00418

	Remissyttrande - Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027
	Arbetsutskottets beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedieras till:

	Ksau § 114                                                   Dnr 2021/00115

	Ordningsföreskrift om filmning/inspelning av politiska sammanträden
	Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Expedieras till:

	Ksau § 115                                                   Dnr 2021/00142

	Beslut om verksamheten inom VänerEnergi AB år 2020 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen
	Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kommunstyrelsen Expedieras till:

	Ksau § 116                                                   Dnr 2021/00154

	Beslut om verksamheten inom Mariehus AB år 2020 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen
	Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kommunstyrelsen Expedieras till:

	Ksau § 117                                                   Dnr 2021/00119

	Årsbokslut och fråga om ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 2020
	Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Jäv
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Expedieras till:

	Ksau § 118                                                   Dnr 2020/00054

	Medborgarförslag om att skapa en gång- och cykelväg mellan Skogsbo och Tidavad
	Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kommunstyrelsen Expedieras till:

	Ksau § 119                                                   Dnr 2020/00362

	Motion om ungdomens hus
	Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Reservation
	Bakgrund
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Expedieras till:

	Ksau § 120                                                   Dnr 2020/00478

	Återremiss - Finansiering av tillbyggnad Hamnrestaurangen
	Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kommunstyrelsen Expedieras till:

	Ksau § 121                                                   Dnr 2020/00492

	Igångsättningstillstånd för tillbyggnad av restaurangverksamhet i inre hamnen
	Arbetsutskottets beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedieras till:

	Ksau § 122                                                   Dnr 2021/00002

	Handlingar att anmäla
	Arbetsutskottets beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedieras till:

	Ksau § 123                                                   Dnr 2021/00003

	Inbjudningar
	Arbetsutskottets beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Ksau § 124                                                   Dnr 2021/00004

	Information
	Rapport från Maria Nova
	Rapport – ICLD Sustainable municipalaties for the future
	Ksau § 125

	Uppdrag till kommundirektören
	Utlämnande av allmänna handlingar
	Planuppdrag för Korstorp
	Personlig ersättare i avtalsnämnden (KS 2021/122)
	Ksau § 126

	Rapporter
	Ksau § 127                                                   Dnr 2021/00172
	Tillgänglighet till möteshandlingar på förtroendemannaportalen (Assistenten)
	Arbetsutskottets beslut
	Bakgrund
	Expedieras till:



