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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14:00-16:30 

 
Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande 

Anders Karlsson (C) 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Erik Ekblom (M) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot 
Göran Hellström (L) ledamot 
Linnea Wall (S) ledamot 
Leif Udéhn (S) ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot, ej § 167 pga. jäv 
Carl-Gunnar Sand (SD) ledamot 
Anita Olausson (S) tjänstgörande ersättare 
Mats Karlsson (MP) tjänstgörande ersättare § 167 
 

Övriga deltagare Anders Bredelius (M) ersättare 
Morgan Forsberg (KD) ersättare 
Jan Hallström (L) ersättare 
Sebastian Clausson (S) ersättare 
Mats Karlsson (MP) ersättare 
Per-Olof Henningsson (SD) ersättare 
(listan fortsätter på sida 2) 

Justerare Ida Ekeroth  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 140-169 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth  
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Övriga deltagare Kristofer Svensson kommunchef 

Eleonor Hultmark kommunsekreterare 
Christina Olsson ekonomichef §§ 141-145 
Ida Nilsson ekonom § 141 
Mia Nordblom kvalitetscontroller §§ 144-145 
Karin Utbo socialchef § 147 
Pia Möller ekonom soc. § 147 
Annica Olsson enhetschef ekonomi soc. § 147 
Michael Nordin teknisk chef § 148 
Elisabeth Westberg ekonom tek. § 148 
Maria Appelgren utbildningschef §§ 149-151 
Pia Svartén ekonom utb. § 149 
Maria Henriksson chef Dacapo §§ 150-151 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-09-16 

Anslagsdatum 2019-09-17 Anslaget tas ner 2019-10-09 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 140                                                   Dnr 22051  

Godkännande av dagordning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 141                                                   Dnr 2019/00212  

Tertial 2, delårsbokslut med årsprognos och måluppföljning för  
kommunstyrelsens verksamheter 2019 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner tertial 2, delårsrapport inklusive årsprognos och 
måluppföljning för kommunstyrelsens verksamheter. 

Reservation 

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

Bakgrund 

Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska uppföljning ske 
av tertial 2 (T2) som baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

Kommunstyrelsens verksamheter redovisade ett totalt överskott med 3 070 tkr vid 
tertial 1. Efter tertial 1 har flera nämnder redovisat underskott och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om kommunövergripande åtgärder för 
att erhålla en ekonomi i balans. Kommunstyrelsens verksamheter har vidtagit 
åtgärder för att erhålla en budget i balans för 2019. Detta medför att vid tertial 2 
redovisar kommunstyrelsens en positiv avvikelse mot budget om 5 950 tkr.  

Kommunstyrelsen erhöll i budget 2019 en ramminskning om 1 750 tkr. Uppdraget 
var att samordna tjänster inom kommunstyrelsens verksamheter. Detta uppdrag har 
genomförts under 2019 genom att inte tillsätta tjänster och vakanshållning av 
tjänster. 

Satsning för förebyggande psykisk ohälsa samt att minska ensamhet bland äldre har 
en budget på 1 300 tkr i budget 2019. Denna satsning har inte genomförts fullt ut 
och 800 tkr av dessa medel tillfaller resultatet. 

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 31 augusti 2019 för Mariestads 
kommun. Delårsrapporten föredras på sammanträdet. 

Avvikelsen kan härledas från särskilt avsatta budgetmedel hanteras återhållsamt och 
att flertalet avdelningar haft vakanser under året.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att satsningen för att förebygga psykisk ohälsa 
samt att minska ensamhet hos äldre genomförs. Medel för detta finns avsatt i budget 
för 2019. 

Anette Karlsson (M) 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 § 290/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-03 

 Ekonomens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-01 

 

Expedieras till: 
(Ekonom Ida Nilsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 142                                                   Dnr 2019/00211  

Tertial 2 , delårsrapport med årsprognos och måluppföljning för 
Mariestads kommun 2019 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av tertial 2, delårsrapport inklusive årsprognos 
2019. 

2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden, utbildningsnämnden, tekniska nämnden 
och överförmyndarnämnden i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för budget i 
balans. Åtgärdsplanerna ska redovisas till kommunfullmäktige den 28 oktober 
2019. 

3. Kommunfullmäktige hänvisar också till tidigare beslut om allmän återhållsamhet 
för budget i balans 2019.  

Reservation 

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

Bakgrund 

Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska uppföljning ske 
av tertial 2 (T2) som baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

Kommunens ekonomiska resultat för 2019 prognostiseras till 9,0 miljoner kronor. 
Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 13,9 miljoner kronor. Den 
ekonomiska prognosen är 4,9 miljoner kronor sämre än budgeten. Detta medför att 
det finansiella målet, om att resultatet ska vara 1 procent av skatter och bidrag inte 
bedöms att uppnås. Soliditetmålet, det vill säga att soliditeten ska öka, bedöms utifrån 
prognostiserad investeringsnivå och ett ökat lånebehov, i och med det görs 
bedömningen att målet inte kommer att uppnås. 

Delårsresultatet per 31 augusti 2019 uppgår till 6,5 mkr. Vilket kan ställas i relation 
till årets prognos på 9,0 mkr. Att årsprognosen visar ett mycket högre resultat än 
delårsresultatet förklaras av flera poster inom finansförvaltningen, men den främsta 
orsaken är att konjunkturbuffen (5 mkr) inte nyttjas och därmed påverkas 
årsprognosen positivt. 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli sämre än budget med 
10 miljoner kronor. De nämnder som prognostiserar ett underskott gentemot budget 
är, socialnämnden med 18,4 miljoner kronor, utbildningsnämnden med 9,4 miljoner 
kronor samt tekniska nämnden med  
1,0 miljoner kronor. 
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Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 31 augusti 2019 för Mariestads 
kommun. Delårsrapporten föredras på sammanträdet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om reviderad budget för 2020 samt flerårsplan för 
2021-2022. 

Anette Karlsson (M) 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 § 291/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-02 

 Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-16 

 Tertial 2 (delårsrapport) inklusive årsprognos och måluppföljning, reviderad 
2019-09-11 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonom Ida Nilsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Revisionen) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 143                                                   Dnr 2019/00303  

Finansuppföljning i samband med delårsrapport 2019 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen för delåret 2019.  

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 
delårsbokslutet och tertial 2 2019 för Mariestads kommun.  

Finansuppföljningen föredras på sammanträdet.  

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 § 292/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23  

 Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-08-22 

 Rapport Finansuppföljning delår 2019 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Revisionen) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 144                                                   Dnr 2018/410  

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen, delår 2019 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

2. Kommunchefen får i uppdrag att tillse att en åtgärdslista tas fram som 
säkerställer att de kontrollmoment som idag har status rött och gult uppnår status 
grönt.  

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. 
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagens 6:e kapitel 1 § uppsiktsplikt. 
Uppsiktsplikten medför att kommunstyrelsen ansvar för att samtliga nämnder följer 
kommunfullmäktiges fastställda regler och riktlinjer. För att kontrollera att dessa 
efterlevs ska kommunstyrelsen årligen fastställa en intern kontrollplan med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Kommunstyrelsen ska även upprätta en intern 
kontrollplan för den egna verksamheten.  

Kommunstyrelsen antog den 18 december 2018, ks § 234, en kontrollplan för år 
2019 innehållande nedanstående kontrollmoment:  

 Kontroll av dokumentation vid direktupphandlingar.  

 Kontroll av att kommunens riktlinjer för rekrytering följs.  

 Kontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på uppföljning av 
tillbud och arbetsskador.  

 Kontroll av att delegationsordning efterlevs.  

 Kontroll av tillämpning av visselblåsarfunktionen.  

 Kontroll av uppföljning av åtgärdsplaner med anledning av underskott vid 
prognostillfällen.  

 Kontroll av att inköpta produkter har rätt pris, att rätt produkt levererats 
samt att rätt belopp fakturerats.  

I samband med tertial 2 och delårsbokslutet har en uppföljning av intern 
kontrollplanen och dess kontrollmoment genomförts och sammanställts i en rapport. 
För status se bifogad rapport.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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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 § 293/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-28 

 Uppföljning av intern kontroll kommunstyrelsen delår 2019 

 Protokollsutdrag ks § 234/18 

 Rapport ”Intern kontroll 2019, Kommunstyrelsenämnd, Delår 1 2019”  

 

Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
HR-chef Per Johansson 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 145                                                   Dnr 2018/00410  

Uppföljning av intern kontroll för Mariestads kommun, delår 
2019 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen.  

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagens 6:e kapitel 1 § uppsiktsplikt. 
Uppsiktsplikten medför att kommunstyrelsen har ansvar för att samtliga nämnder 
följer kommunfullmäktiges fastställda regler och riktlinjer. Respektive nämnd ska 
årligen med utgångspunkt i risk och väsentlighet fastställa en intern kontrollplan. 
Vidare ska rapportering av status ske vid per nämnd beslutade tillfällen. Som ett led i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt har status för respektive nämnds arbete med intern 
kontroll efterfrågats i samband med tertial 2 och delårsbokslutet. En uppföljning av 
intern kontrollplanerna för respektive nämnd har skett och sammanställts i en 
rapport för Mariestads kommun. För status, se bifogad rapport ”Intern kontroll 
2019, Mariestads kommun, delår 1 2019.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 294/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-28 

 Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-27 

 Rapport ”Intern kontroll 2019, Mariestads kommun, Delår 1 2019 
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Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonomichef Christina Olsson  
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson 
Verksamhetschef miljö och bygg Annika Kjellqvist 
Verksamhetschef tekniska Michael Nordin 
Chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 146                                                   Dnr 2018/15 

Åtgärder för budget i balans 2019 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder ska vidta åtgärder för allmän 
återhållsamhet i syfte att minska kommunens kostnader och därmed bidra till en 
budget i balans vid årets slut. Nedanstående regler gäller tillsvidare: 

 Samtliga vakanta tjänster ska prövas av sektorchef/verksamhetschef (tekniska 
nämnden och miljö- och byggnadsnämnden).  

 Nyinrättade tjänster ska godkännas av personalutskottet. 

 Stor restriktivitet ska gälla vid anställning av vikarier. 

 Övertid, mertid och timanställningar ska begränsas. 

 Inköp/avtal som inte är uppenbart nödvändiga för verksamhetens dagliga drift 
ska avstås. Med inköp/avtal avses även konsulttjänster, entreprenader, 
hyra/leasing, kurser och konferenser med mera. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om 
uppföljning och följduppdrag med anledning av ovanstående regler. 
Kommunstyrelsen äger även rätt att upphäva enskilda regler och reglerna i sin 
helhet när budgeten bedöms vara i balans. 

3. Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att månadsvis redovisa de åtgärder 
som respektive nämnd vidtagit för att uppnå en budget i balans vid årets slut. 
IFO ska särskilt rapportera placeringar och försörjningsstöd. Redovisningen ska 
ske till kommunstyrelsens arbetsutskott och lämnas av ordförande och 
sektorchef/verksamhetschef.  

4. Löpande avrapportering av vidtagna åtgärder, enligt punkt 1 ovan ska ske till 
respektive nämndpresidier veckovis. Rapporteringen ska samordnas i 
kommunchefens ledningsgrupp.   

5. Samtliga ärenden som ska beslutas av nämnd/utskott ska vara beredda av 
sektorchef. I tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden bereds 
ärenden av respektive verksamhetschef.    

Protokollsanteckning 

Marie Engström Rosengren (V) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 1, 
protokollsanteckning § 146).    
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Bakgrund 

Mariestad kommun har tertialuppföljningar av mål och budget. Vid tertial 1 (T1) som 
baseras på redovisningen från januari till april redovisades ett prognostiserat resultat 
om totalt 3,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 10,0 miljoner kronor sämre än 
budget. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav då uppdrag till de nämnder som 
redovisar ett underskott att inkomma med åtgärdsförslag. Åtgärdsplaner har beslutats 
i socialnämnden, utbildningsnämnden, teknisk nämnd och överförmyndarnämnden. 
Åtgärdsplaner ska redovisas i samband med delårsrapporten.  

Vid nämndernas månadsvisa uppföljningar har det uppdagas ytterligare 
budgetavvikelse vid socialnämnden. Därmed behöver ytterligare krafttag tas för att 
hålla budgeten för 2019.     

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar bifall till förslaget. 

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

Marie Engström Rosengren (V) begär att få lämna en protokollsanteckning, vilket 
godkänns av ordförande Johan Abrahamsson (M).    

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 283/19 

 Skrivelse upprättad av kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M), 
daterad 2019-08-20      

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Samtliga sektorchefer) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Verksamhetschef miljö- och bygg Annika Kjellkvist) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Samtliga nämnder (via nämndsekreterarna) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 147                                                   Dnr 2019/00242  

Uppföljning tertial 2, 2019 - socialnämnden 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomiavdelningen årligen följa 
upp verksamhet och ekonomi vilket ska ske per tertial. Vid tertial 1 (T1) baseras 
redovisningen på det ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. En 
budgetuppföljning med årsprognos görs som överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen. Vid tertial 2 (delårsrapport) baseras redovisning på det 
ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång, samt måluppföljning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp att nämndernas ekonomi följer antagen 
budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelse 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade den 15 maj 2019, § 178, att 
socialnämnden redovisar ett underskott i prognos för tertial 1. Inför tertial 2 
förväntas underskottet kvarstå. Socialnämnden bjuds in till sammanträdet för att 
beskriva de åtgärder nämnden ämnar vidta för att uppnå en budget i balans för 
innevarande år.   

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 § 299/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-02 

 Protokollsutdrag snau § 73/19 

 Investeringsprognos T2 

 Sammanställning ekonomi för augusti 2019 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 Tertial 2 2019 med delårsbokslut 

 Muntlig information på sammanträdet 

 

Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekreterare Helena Andersson) 
Socialchef Karin Utbo 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 148                                                   Dnr 2019/00243  

Uppföljning tertial 2, 2019 - tekniska nämnden  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomiavdelningen årligen följa 
upp verksamhet och ekonomi vilket ska ske per tertial. Vid tertial 1 (T1) baseras 
redovisningen på det ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. En 
budgetuppföljning med årsprognos görs som överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen. Vid tertial 2 (delårsrapport) baseras redovisning på det 
ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång, samt måluppföljning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp att nämndernas ekonomi följer antagen 
budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelse 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade den 15 maj 2019, § 178, att tekniska 
nämnden redovisar ett underskott i prognos för tertial 1. Inför tertial 2 förväntas 
underskottet kvarstå. Tekniska nämnden bjuds in till sammanträdet för att beskriva 
de åtgärder nämnden ämnar vidta för att uppnå en budget i balans för innevarande 
år.   

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 § 301/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-02 

 Protokollsutdrag tnau § 149/19 

 Investeringsprojekt T2 2019 

 Tertial 2 2019 med delårsbokslut 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 Muntlig information på sammanträdet 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekreterare Ewa Sallova) 
Teknisk chef Michael Nordin 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 149                                                   Dnr 2019/00241  

Uppföljning tertial 2, 2019 - utbildningsnämnden 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomiavdelningen årligen följa 
upp verksamhet och ekonomi vilket ska ske per tertial. Vid tertial 1 (T1) baseras 
redovisningen på det ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. En 
budgetuppföljning med årsprognos görs som överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen. Vid tertial 2 (delårsrapport) baseras redovisning på det 
ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång, samt måluppföljning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp att nämndernas ekonomi följer antagen 
budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelse 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade den 15 maj 2019, § 178, att 
utbildningsnämnden redovisar ett underskott i prognos för tertial 1. Inför tertial 2 
förväntas underskottet kvarstå. Utbildningsnämnden bjuds in till sammanträdet för 
att beskriva de åtgärder nämnden ämnar vidta för att uppnå en budget i balans för 
innevarande år.   

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 § 300/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-02 

 Protokollsutdrag unau § 78/19 

 Åtgärdsplan T2, 2019 

 Tertialrapport 2, 2019 med delårsbokslut 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 Muntlig information på sammanträdet 

 

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden (nämndsekreterare Carina Törnell) 
Utbildningschef Maria Appelgren 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 150                                                   Dnr 2018/00404  

Information/uppföljning av handlingsplan för Dacapo med 
strategisk inriktning för framtiden 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Bakgrund 

Dacapo Mariestad är Mariestads kommuns nätverksbaserade plattform där uppdraget 
är att aktivt utveckla samverkan med högskolor/yrkeshögskolor och universitet för 
att knyta fler utbildningar till Mariestad. Dacapo Mariestad ska också arbeta för att 
skapa en infrastruktur för lärosäten att verka i. 
 
Det finns sedan tidigare ett uppdrag att upprätta ett förslag till handlingsplan och en 
strategisk inriktning för Dacapo. Verksamheten har upprättat en strategi med 
tillhörande handlingsplan som chefen för Dacapo presenterar på mötet.  

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 § 266/19 

 Chef för Dacapos tjänsteskrivelse, datera 2019-08-15  

 Utkast till strategi för Dacapo Mariestad 2019-2021 

 Handlingsplan för Dacapo 2019-2021 

 

Expedierats till: 
Chef Dacapo Maria Henriksson 
Utbildningschef Maria Appelgren 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 151                                                   Dnr 2019/00072  

Information/uppföljning nya högskoleutbildningar 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Bakgrund 

Dacapo Mariestad är Mariestads kommuns nätverksbaserade plattform där uppdraget 
är att aktivt utveckla samverkan med högskolor/yrkeshögskolor och universitet för 
att knyta fler utbildningar till Mariestad. Dacapo Mariestad ska också arbeta för att 
skapa en infrastruktur för lärosäten att verka i. 
 
Verksamheten har ett uppdrag att informera om ansökningsläget för utbildningarna 
höstterminen 2019. Chefen för Dacapo informerar om det aktuella ansökningsläget 
för YH-utbildningar för höstterminen 2019 samt vilka ansökningar för nya YH-
utbildningar som är inskickade till YH-myndigheten.  

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 § 265/19 

 Chef för Dacapos tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-15 

 

Expedierats till: 
Chef Dacapo Maria Henriksson 
Utbildningschef Maria Appelgren 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 152                                                   Dnr 2018/00338  

Beslut om antagande: Detaljplan för Lyrestads Klockarbol 5:20 
m.fl., Lyrestads tätort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till detaljplan för Lyrestads 
Klockarbol 5:20 m.fl.  

Bakgrund 

Aktuellt planområde är cirka 0,4 hektar stort, och omfattar fastigheten Lyrestads 
Klockarbol 5:20 samt del av Lyrestads Klockarbol 5:46. Planområdet är beläget i 
anslutning till Lyrestadsvägen inom Lyrestads samhälle. I aktuell översiktsplan 
”Översiktsplan 2030” (2018) har området pekats ut som lämpligt för ny bostads-
bebyggelse. Beslut om uppdrag att planlägga Lyrestads Klockarbol 5:20 m.fl. fattades 
av kommunstyrelsen den 12 november 2018, § 203. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen för Lyrestads Klockarbol 5:20 m.fl. är att skapa 
byggrätter för nya bostäder inom Lyrestads tätort, men planen möjliggör även 
alternativa användningar såsom kontor, vård och centrumbebyggelse.  
 
Anledningen till att detaljplanen tas fram är att Mariehus Fastigheter AB avser att 
bygga nya bostäder inom det aktuella området, men detaljplanen syftar även till att 
möjliggöra annan presumtiv bebyggelse för att få en längre hållbarhet och ta höjd för 
att utvecklingen skulle kunna ske på annat sätt.  

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 §  267/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-08 

 Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-06 

 Plankarta med bestämmelser, antagandehandling 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 Planbeskrivning, antagandehandling 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan 

 Särskilt utlåtande 

 Granskningsutlåtande 

 Utredning om geoteknik och miljöbedömning av marken 

 Övergripande dagvattenundersökning 

 Buller- och trafikanalys 

 Planillustration 

 Protokollsutdrag ks § 203/18 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
Planarkitekt Lisa Heller 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 26 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 153                                                   Dnr 2019/00313  

Upphävande av del av stadsplan för Krontorpsvägen m.m. och 
del av detaljplan för Krontorpsvägens avstängning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge planheten i uppdrag att upphäva del av stadsplan 
för Krontorpsvägen m.m. och del av detaljplan för Krontorpsvägens avstängning.  

Bakgrund 

E20 förbi Mariestad ska byggas om till en mötesfri landsväg på en ca 17 km lång 
sträcka. Det blir genomgående 2+2 körfält med planfria korsningar och trafikplatser, 
projektet sträcker sig från Hindsberg i söder till ca 4 km norr om befintlig korsning 
med väg 26. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten 
samt främja den regionala utvecklingen. Planerad byggstart för projektet är år 2022 
och år 2025 beräknas öppning för trafik ske på den nya vägen. 
 
Trafikverket har under perioden 11 juni till 28 juni 2019 samrått förslag till vägplan 
för projekt E20 Förbi Mariestad, sträckan mellan Muggebo och Tjos. 

För att Trafikverkets vägplan ska kunna fastställas krävs att denna inte strider mot 
kommunens detaljplaner. Därmed finns behov av att upphäva de delar av gällande 
detaljplaner som står i konflikt med vägplanen för projekt E20 Förbi Mariestad. 
Under samrådsskedet av förslag till vägplan för E20 Förbi Mariestad har 
framkommit att del av stadsplan för Krontorpsvägen m.m. och del av detaljplan för 
Krontorpsvägens avstängning står i konflikt med E20-projektet. 
 
Sedan tidigare pågår arbete med att upphäva den av detaljplan för Bångahagen m.m. 
som också är i konflikt med projekt E20 Förbi Mariestad.  

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 § 297/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 Planchefens tjänsteskrivelse daterade 2019-08-22 

 Stadsplan för Krontorpsvägen m.m. 

 Detaljplan för Krontorpsvägens avstängning 

 

Expedieras till: 
Tf. planchef Adam Johansson 
Planarkitekt Lisa Heller 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 154                                                   Dnr 2019/00136  

Motion om cykelbana mellan Ullervads skola och ridskolan 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad med 
hänvisning till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 juni 2019, § 243.  

2. Kommunfullmäktige konstaterar att gång- och cykelvägar utmed det regionala 
vägnätet är statligt ansvar.  

Bakgrund 

Henrik Claesson (MAP) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska 
prioritera en cykelväg mellan Ullervads skola till Brunnsberg och ridskolan så att barn 
och unga i Ullervad ska kunna ta sig säkert till skolan såväl som till ridskolan. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut den 29 mars 2019, § 16, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott har i beslut den 26 juni 2019, § 243, yttrat sig till 
Trafikverket i fråga om åtgärder på det mindre regionala vägnätet inom Mariestads 
kommun. Av beslut framgår att den i motionen föreslagna åtgärden på vägen genom 
Ullervad har getts en hög prioritet. Mariestads kommun föreslår i yttrandet att 
säkerhetsåtgärder i form av hastighetsdämpning utförs längs hela vägsträckan och att 
en fullgod gång- och cykelväg anläggs mellan Spinnarevägen och Ullervads skola. 
 
Sektor samhällsbyggnad bedömer att motionen kan anses vara besvarad med 
hänvisning till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 juni 2019, 2019/231.  

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 § 269/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-17 

 Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-17 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 Protokollsutdrag ksau § 243/19 

 Protokollsutdrag kf § 16/19 

 Motionen om cykelväg mellan Ullervads skola och ridskolan 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Motionären Henric Classon, (MAP)) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 30 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 155                                                   Dnr 2019/00190  

Motion om att bygga i trä vid om- och nybyggnationer 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då en policy om att enbart bygga i 
trä kan vara begränsande och i vissa fall direkt motverka en miljömässigt hållbar 
utveckling.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Mariestads 
kommun ska besluta om en ny policy för att enbart trä ska användas i kommunens 
ny- och ombyggnationer med hänvisning till att man genom att bygga i trä kan bidra 
till att uppfylla de nationella miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”God 
bebyggd miljö”. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut den 29 april 2019, § 26/19,  överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen och sektor samhällsbyggnad för beredning. 
 
Sektor samhällsbyggnad anser i likhet med Mats Karlsson (MP) att det utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv är bra om trä används i ökad utsträckning vid ny- och 
ombyggnationer. Det finns emellertid fler sätt att bygga hållbara hus på än bara med 
trä. Klimatsmarta och hållbara hus kan även byggas med sten, tegel och andra 
material. Hänsyn måste också tas till byggplatsens förutsättningar, lokala 
byggtraditioner, ekonomi med mera. Det viktiga är att endast naturliga byggmaterial 
utan miljö- och hälsofarliga ämnen används i byggnationen. En policy om att enbart 
bygga i trä kan därför vara begränsande och i vissa fall direkt motverka en 
miljömässigt hållbar utveckling. Motionen bör därför avslås.  

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 § 270/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-18 

 Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-18 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 31 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 Protokollsutdrag kf § 26/19 

 Motion om policy för att bygga i trä vid om- och nybyggnationer 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Motionären Mats Karlsson (MP)) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 32 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 156                                                   Dnr 2019/00143  

Motion om offentliga cykelpumpar 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och ger tekniska nämnden i uppdrag att 
upprätta ett förslag över lämpliga platser för placering av offentliga cykelpumpar 
där också kransorterna omfattas. Förslaget ska även innehålla en tillhörande 
kostnadskalkyl för inköp, installation och drift av pumparna.   

2. Tekniska nämnden uppmanas att undersöka möjligheter till samarbete med lokala 
näringsidkare för att via dem kunna tillhandahålla offentliga cykelpumpar.  

Bakgrund 

Janne Jansson (S) har till kommunfullmäktige i Mariestad inkommit med en motion 
om att kommunen ska installera offentliga cykelpumpar på strategiskt utvalda platser 
i Mariestad för att göra det enklare för våra cyklister. Kommunfullmäktige 
överlämnade den 25 mars 2019, kf § 16, ärendet till tekniska nämnden för beredning.  
 
Ärendet hanterades i tekniska nämnden den 19 juni 2019, § tn 134. Verksamhet 
teknik har tidigare testat en variant av offentlig cykelpump. Den installerades på Nya 
torget/Österlånggatan och var av enklare modell med handdriven pump. Pumpen 
utsattes den för sabotage efter en kortare tid och gick inte att laga.  
 
Tekniska nämnden har utrett frågan och överlämnat den till kommunstyrelsen. Trots 
tidigare problem med skadegörelse så ställer sig verksamhet teknik positiva till att 
installera cykelpumpar för att öka möjligheten och servicen till de som väljer hållbara 
transportmedel så som cykel. Det finns inte budgeterat för inköp, installation och 
drift av cykelpumpar i gatuavdelningens drift- eller investeringsbudget för 2019.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 271/19 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-11 
 

 Protokollsutdrag tn § 134/19 

 Protokollsutdrag kf § 16/19 

 Motion från Janne Jansson (S)  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden, (nämndsekreterare Ewa Sallova)) 
(Motionären Janne Jansson (S)) 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 34 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 157                                                   Dnr 2019/00088  

Motion om plan för att minska plastanvändningen 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att 
upprätta en plan för minskad plastanvändning i kommunens verksamheter.  

Bakgrund 

Lillemor Ågren, Socialdemokraterna i Mariestad har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige om att Mariestads kommun ska ta fram en plan för hur 
plastanvändning och engångsartiklar kan minska och på sikt helt uteslutas i 
kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige har i beslut den 25 februari 2019,  
§ 6, överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter 
lämnats till miljöstrateg Hanna Jansson för yttrande. 
 
En plan för minskad plastanvändning bör omfatta hur kommunen i dagsläget 
använder och köper in plast i olika former samt målsättningar för en hållbar 
användning. Vilken nivå en sådan målsättning bör ligga på kan sättas efter att en 
inventering av nuläget har genomförts och följts av en översikt av vilka alternativ 
som finns tillgängliga.  
 
I en undersökning över Sveriges kommuners hållbarhetsarbete genomförd av Aktuell 
Hållbarhet uppger drygt tre av fem av de svarande kommunerna att de arbetar med 
att minska sitt plastanvändande i någon form. Genom att styra vilka produkter som 
köps in kan klimatpåverkan minska rejält, både genom att gå över till plastprodukter 
som inte är tillverkade av fossila källor och genom att ersätta plast med andra 
material.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 272/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-16 
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 Miljöstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-13   

 Protokollsutdrag kf § 6/19 

 Motion från Lillemor Ågren (S) om plan för att minska plastanvändningen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären Lillemor Ågren (S)) 
(Chef sektor ledning Åsa Alvner) 
(Miljöstrateg Hanna Jansson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 158                                                   Dnr 2019/00256  

Motion om att återta kommunstyrelsens beslut om att begära 
utträde ur finskt förvaltningsområde 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då inga nya sakförhållanden har 
framkommit sedan kommunstyrelsens beslut om begäran om utträde ur finskt 
förvaltningsområde.  

Bakgrund 

Henrik Andersson (MAP) och Henrik Claesson (MAP) har i en motion föreslagit att 
kommunfullmäktige ska upphäva kommunstyrelsens beslut från den 26 november 
2018, § 223, om att begära utträde ur finskt förvaltningsområde.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2019, § 37, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Vid kommunstyrelsens beslut den 26 november 2018, § 223, att ansöka om utträde 
från finskt förvaltningsområde var företrädare från kommunens olika verksamheter 
närvarande och lämnade information om föreslagna ändringar i minoritets-
lagstiftningen. 
 
Varken i nu aktuell motion eller i övrigt har det framkommit nya sakförhållanden 
sedan kommunstyrelsens beslut. Frågan om ansökan om utträde från finskt 
förvaltningsområde är politiskt prövad och avgjord. Det saknas därmed utrymme för 
att vid förvaltningsorganisationens handläggning av motionen anlägga andra 
synpunkter än de politiskt fastställda.  
 
Kommunfullmäktige föreslås därför avslå motionen.  

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 § 273/19 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 37 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-16 

 Kommunjuristens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-13 

 Protokollsutdrag kf § 37/19 

 Motion från Henrik Andersson (MAP) och Henrik Claesson (MAP) om att 
upphäva kommunstyrelsens beslut om att begära utträde ur finskt 
förvaltningsområde 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Chef för sektor ledning Åsa Alvner) 
(Stadsjurist Magnus Nilsson) 
(Motionären Henrik Claesson (MAP)) 
(Motionären Henrik Andersson (MAP)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Chef för förskola och pedagogisk omsorg, Annika Harrysson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 159                                                   Dnr 2019/00238  

Medborgarförslag om informationsskyltar i Humleparken om 
Mariestads bryggeri  

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 

2. Kultur- och fritidsavdelningen får i uppdrag att även titta på möjligheten till 
digital skyltning och återkomma med redogörelse som redovisar förslag på 
genomförande med tillhörande kostnadsberäkning. Även Mariestads nya bryggeri 
ska tas i beaktande.  

Bakgrund 

Gunnel Bergholm i Mariestad har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att 
informationsskyltar skulle kunna sättas upp i Humleparken. Detta för att vittna om 
att det en gång i tiden har legat ett bryggeri på platsen. Bryggeriet tog fram det som 
idag är den mycket kända och uppskattade Mariestadsölen. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 27 maj 2019, § 37, överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kulturavdelningen bedömer att medborgarförslaget är intressant ur ett kultur- och 
industrihistoriskt perspektiv. Det finns därför goda skäl för kommunen att sätta upp 
information om bryggeriet. Med anledning av den digitala utvecklingen, vore det 
också i sammanhanget intressant att undersöka hur historien om bryggeriet skulle 
kunna berättas digitalt. Möjlighet finns att ta hjälp av den nya 
yrkeshögskoleutbildningen Projektledare crossmedia-produktioner. Uppdraget skulle 
kunna vävas in i en av utbildningens praktiska övningar. Med hjälp av gamla 
fotografier från bibliotekets bildarkiv kan det gamla bryggeriet digitalt visualiseras 
tredimensionellt.  

Skyltarna tas fram i samverkan mellan Vadsbo museum, turistenheten och Dacapo 
Mariestad. Finansiering sker inom ramen för verksamheterna.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kultur- och fritidsberedningens förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      
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Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag kfu § 41/19 

 Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-12 

 Kulturchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-09 

 Protokollsutdrag kf § 37/19 

 Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Museichef Linda Svensson 
Chef Dacapo Maria Henriksson 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
Förslagsställaren Gunnel Bergholm, Mariestad 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 160                                                   Dnr 2019/00009  

Medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelbana 
mellan Sandbäcksrondellen till Krontorpsrondellen 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det 
redan finns gång- och cykelvägar som knyter samman föreslagna områden.  

Bakgrund 

En medborgare har i ett medborgarförslag föreslagit anläggandet av en ny gång- och 
cykelväg (gc-väg) mellan Sandbäcksrondellen och Krontorpsrondellen (cirka 2,4 
kilometer). Åtgärden motiveras av att medborgaren ofta ser fotgängare och cyklister 
som nyttjar vägen. Då nordöstra delen av Marieforsleden inte har någon gc- väg 
hänvisas de oskyddade trafikanterna till vägrenen. Situationen är inte trafiksäker och 
förvärras ytterligare under årets mörka månader. Vidare argumenterar medborgaren 
för att antalet oskyddade trafikanter sannolikt kommer att öka på sträckan med 
anledning av mängden nyinflyttade på Sjölyckan som arbetspendlar med cykel till 
Västeräng och Haggården. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 februari 2019, § 1, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Ärendet har beretts av sektor 
samhällsbyggnad.       
 
År 2016 antog kommunen en cykelnätsplan. Planen syftade till att utreda behovet av 
nya gc-vägar och prioritera sträckorna där behovet är som störst. Planens 
genomförandetid sträcker sig till 2020. Aktuell vägsträcka mellan Sandbäcksrondellen 
och Krontorpsrondellen finns inte med i planen.  
 
Enligt kommunens mening finns det redan idag goda förutsättningarna för att gå och 
cykla mellan Krontorp och Sandbäcksvägen. Befintlig gc-väg går från Krontorp, 
öster om Ladukärr och vidare till Grangärdet och Lindhultsgatan. Från 
Lindhultsgatan via Grangärdesgata kan Sandbäcksvägen nås på relativt lågtrafikerade 
villagator. Vid Sandbäcksrondellen ansluter separata gc- vägar mot Västeräng och 
Haggården, Ullervad samt mot Mariestads centrum. Föreslagen väg redovisas i bilaga 
1.  
 
Enligt den webbaserade karttjänsten Google maps (www.google.se/maps) på vilken 
alternativa färdvägar för cykel kan jämföras, är den av kommunen föreslagna vägen 
cirka 100 meter längre och ger en tidsförlust på cirka 2 minuter i jämförelse med 
sträckningen längs med Marieforsleden.  
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En uppskattad kostnad för anläggning av ny gc-väg på en sträcka av 2,4 km är 3,6 
miljoner kronor (beräknat på 1 500 kronor per löpmeter för anläggning av ny gc-
väg).  

Kommunen anser inte att förbättringarna vad gäller resvägens längd och 
trafiksäkerhet kan motivera kostnaden för att anlägga en ny gc- väg längs med 
Marieforsleden mellan Krontorpsrondellen och Sandbäcksrondellen, då ett likvärdigt 
alternativ redan finns inom det befintliga gc-vägnätet. Kommunstyrelsen föreslås 
därför avslå medborgarförslaget.  

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 kfu §  274/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-18 

 Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-18 

 Protokollsutdrag kf § 1/19 

 Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Planarkitekt Erik Söderström 
Förslagsställaren Christer Blom 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 161                                                   Dnr 2018/00172  

Medborgarförslag om att förbättra tillgängligheten till ån Tidan 
och dess stränder 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige konstaterar att det pågår initiativ i medborgarförslagets riktning 
att på olika sätt utöka tillgängligheten längs med Tidan och beslutar därmed att 
medborgarförslaget är besvarat.  

Med anledning av att Åke Ludvigssons avlidit innan han fått svaret på sitt förslag vill 
kommunfullmäktige framföra en hälsning till Åke Ludvigssons anhöriga och tacka 
för förslagsställarens engagemang i fråga om kommunens utveckling.  

Bakgrund 

Åke Ludvigsson, Sommarvägen 3 i Mariestad har lämnat in ett medborgarförslag i 
vilket han föreslår att kommunen ska vidta ett antal åtgärder för att förbättra 
tillgängligheten till ån Tidan och dess stränder.  
 
Kommunfullmäktige har den 23 april 2018, kf § 34, överlämnat medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har beretts av sektor samhällsbyggnad. 
 
Mariestads kommun har fått besked om att förslagsställaren Åke Ludvigsson tyvärr 
avlidit innan han fått svar på sitt medborgarförslag. Det kan dock konstateras att 
många av de åtgärder som Åke Ludvigsson föreslagit är aktuella och successivt 
kommer att genomföras.  
 
Ny verksamhet planeras i kvarnbyggnaden som väntas skapa bra förutsättningar för 
områdets fortsatta utveckling och tillgänglighet. Möjlighet finns att anlägga en ny 
gång- och cykel över Tidan uppströms kvarnbyggnaden. Skyltar som informerar om 
unika fiskbestånd och andra naturvärden i Tidan kommer att sättas upp på ett antal 
platser.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 43 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 275/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-19 

 Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-19 

 Medborgarförslag om att förbättra tillgängligheten till ån Tidan och dess stränder.  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 162                                                   Dnr 2019/00259  

Medborgarförslag om att utlysa ett klimatnödläge i Mariestads 
kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att införa klimatnödläge i 
Mariestads kommun med hänvisning till att kommunen har en klimatanpassningsplan 
och aktivt arbetar med åtgärder som motverkar klimateffekter på bred front.  

Bakgrund 

Två medborgare har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslagit att 
Mariestads kommun ska utlysa ett så kallat klimatnödläge och inom ramen för detta 
fokusera på att genom ett folkbildningsarbete öka medvetenheten hos 
kommuninvånarna om klimatnödläget samt även intensifiera klimatpolitiken. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut den 17 juni 2019, § 43, beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Ärendet har 
beretts av sektor samhällsbyggnad. 
 
Mariestads kommun antog redan 2017 en klimatanpassningsplan. I planen beskrivs 
övergripande hur kommunen kommer att påverkas av förväntade klimateffekter. I 
klimatanpassningsplanen finns också förslag till åtgärder som har arbetats in i 
kommunens översiktsplan och därmed utgör riktlinjer för samhällsutvecklingen.  
 
Klimatfrågan är viktig och Mariestads kommun arbetar inom ramen för satsningen 
på ElectriVillage med att öka kunskapen om klimatfrågan och genom praktiskt 
handling visa hur klimateffekterna kan motverkas. Kommunens satsningar på 
hållbara energisystem för transporter och byggnader väcker stor uppmärksamhet i 
omvärlden. Målet med satsningen på ElectriVillage är att skapa förutsättningar för 
nya hållbara verksamheter och arbetstillfällen. 
 
Mariestads kommun erbjuder dessutom tillsammans med Töreboda och Gullspångs 
kommuner klimat- och energirådgivning till företag, föreningar och privatpersoner. 
Klimat- och energirådgivningen förmedlar kunskap om energieffektivisering, 
energianvändning, klimatpåverkan. 
 
Med hänvisning till att Mariestads kommun har en klimatanpassningsplan och redan 
aktivt arbetar med åtgärder som motverkar klimateffekter på bred front bedömer 
sektor samhällsbyggnad att det inte behöver införas något klimatnödläge i 
kommunen.  
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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 § 276/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-17 

 Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-17 

 Protokollsutdrag kf § 43/19 

 Medborgarförslag om att införa klimatnödläge i Mariestads kommun 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Förslagsställare Sara Skagerstam Ebbesson 
Förslagsställare Jessica Grankvist 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 163                                                   Dnr 2019/00209  

Medborgarförslag om att öka trafiksäkerheten i Lyrestad 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

2. Ett samrådsmöte mellan Mariestads kommun, Trafikverket, Polisen och 
Lyrestads samhällsförening angående trafiksituationen i Lyrestad planeras till den 
25 september kl. 10:00.     

Bakgrund 

Jan Bengtsson har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslagit att 
Mariestads kommun ska ta initiativ till ett samrådsmöte mellan kommunen, 
Trafikverket, Polisen och Lyrestads Samhällsförening för att gemensamt diskutera 
trafiksituationen i Lyrestad. Boende i Lyrestad upplever att trafiken ökat i tätorten 
och att många kör för fort. Osäkerhet finns också om vilka regler som gäller vid vissa 
korsningar och utfarter. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut den 27 maj 2019, § 37 överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen, sektor samhällsbyggnad, för beredning och 
beslut. 
 
Sektor samhällsbyggnad föreslår efter samråd med Trafikverket, Polisen och 
Lyrestads att samrådsmötet genomförs den 25 september 2019. Förslagsställaren Jan 
Bengtsson, som även representerar Lyrestads Samhällsförening, är inbjuden till 
mötet.  

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 § 277/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-16 

 Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-16 

 Protokollsutdrag kf § 37/19 
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 Medborgarförslag om samrådsmöte angående trafiksituationen i Lyrestad 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Teknisk chef Michael Nordin  
Gatuchef Hanna Lamberg 
Förslagsställaren Jan Bengtsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 164                                                   Dnr 2019/00292  

Kulturalliansens prioriteringslista över kultursatsningar 2020 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen om de inkomna ansökningarna och 
återkommer efter budgetarbete och fastställande av detaljbudget med beslut om vilka 
förslag som ska prioriteras.  

Bakgrund 

För att utveckla kulturverksamheten i Mariestads kommun är det viktigt att 
identifiera och samverka med olika kulturbärare utanför den kommunala 
organisationen. Kulturalliansen är en förening som består av olika samverkande 
kulturföreningar och kulturutövare  som Mariestads kommun.  

Kulturalliansen är dess medlemmars kontakt med Mariestads kommuns politiska 
ledning i kulturfrågor. Kulturalliansens huvudsakliga uppdrag är att samordna 
gemensamma frågor för det ideella föreningslivet inom kultur- och kulturarvssektorn. 
Föreningen ska främja och utveckla ideella föreningars och andra kulturutövares roll i 
samhället genom samspel med varandra och kulturlivet, samt erbjudas möjlighet att 
lämna förslag till prioriterade projekt och utvecklingsområden. Varje år lämnar 
Kulturalliansen in denna prioriteringslista till kommunen, för att handläggas och 
beslutas kommunstyrelsen. Eventuella åtgärder ska sedan arbetas in i budget för det 
kommande året.  

Under 2019 har 6 ansökningar inkommit till kommunen från Kulturalliansen. Två av 
dessa; Ullervad Lekbergs hembygdsförening och Finska föreningen, kommer att 
behandlas av andra enheter inom kommunen. Kommunen har fått in följande 
ansökningar: 

Föreningen Konstkällan 

Föreningen Konstkällan en nybildad ideell konstförening som ska ge möjlighet till 
konstnärligt skapande i egna lokaler. Föreningen ansöker om utrustningsbidrag om 
60 000 kronor.  

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 49 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kulturavdelningens kommentar:  
En föreningsdriven konstgrafisk verkstad skulle stärka Mariestads kommuns 
kulturella kapital och öka möjligheterna till kreativa aktiviteter mellan yrkesutövande 
konstnärer och ungdomar. En konstgrafisk verkstad skapar förutsättningar för nya 
nätverk och positiv samverkan. Beloppet om 60 000 kronor är en engångssumma 
som ska gå till utrustning. Just nu arbetar föreningen med att hitta lämpliga lokaler, 
då de ursprungliga förslaget inte längre är tillgängliga. Det finns goda förhoppningar 
att detta kommer att lösa sig. Det finns i dagsläget dock ingen möjlighet för 
Kulturavdelningen att finansiera kostnaderna inom befintlig ekonomisk budgetram. 
Finansiering föreslås därför ske via kommunstyrelsens medel till förfogande. 

Föreningen Allékonst 

Föreningen Allékonst Mariestad vill försöka etablera samarbete med skolan. Man 
söker ekonomiskt stöd för tillverkning, distribuering av informationsmaterial men 
också för produktion av reflektions- och analysmaterial. Allékonsten ansöker om en 
summa på 7 000 kronor. 
 

Kulturavdelningens kommentar:  
Ambitionen om ett samarbete mellan en idéburen organisation som Föreningen 
Allékonsten och skolan har ett kulturellt värde. Kulturavdelningen skulle kunna 
stödja föreningen genom att erbjuda möjlighet till tryck av marknadsföringsmaterial 
via kommunens eget tryckeri och då ta tryckkostnaderna. 

Föreningen Dragspelets Vänner 

Föreningen Dragspelets Vänner kommer att överta drivandet av dragspelsstämman i 
Mariestad från och med 2019. Övertagande kommer att innebära extra kostnader för 
föreningen som därför ansöker om 10 000 kronor. 

Kulturavdelningens kommentar:  
Det finns ett stort intresse för dragspelsstämman i Mariestad och med anledning av 
att den når ut till en bred publik finns anledning att stödja verksamheten. 
Kulturavdelningen har utrymme i rambudget att stödja verksamheten 2019, under 
förutsättning att det är en engångsutbetalning. Utrymmet kommer inte att finnas 
2020. 
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Föreningen Nordiska Skolfilmsarkivet 

Föreningen Nordiska Skolfilmsarkivet disponerar källarlokaler under Ulleråsens 
äldreboende. Hyran är på 6 000 kronor per år och föreningen önskar få det sänkt till 
1 000 kronor per år. 
 

Kulturavdelningens kommentar:  
Nordiska Skolfilmsarkivet är etablerat sedan många år och eftersom hyran är 
återkommande är det svårt för Kulturavdelningen att ta på sig en långsiktig 
reducering av en hyreskostnad. 

Finska föreningen 

Mariestads Finska föreningen söker finansiering från Mariestads kommun på 50 000 
kronor för ombyggnad av sitt föreningshus. Antalet medlemmar har med åren ökat 
stadigt och man börjar nu växa ur sin föreningslokal. Den behöver också anpassas till 
rörelsehindrade. Ett kallgarage planeras att byggas om. Garaget kommer att tilläggs- 
isoleras samt utrustas med vattenburna radiatorer. Även fiber kommer att dras in. 
Investeringen beräknas totalt till en kostnad på cirka 150 000 kronor. Övrig 
finansiering sker via bidrag från Grevilli fond 20 000 kronor, sponsorer 25 000 
kronor och egna medel 55 000 kronor.  
 

Kulturavdelningens kommentar:  
Beloppet om 50 000 kronor är en engångssumma till upprusning av lokaler. Det 
finns i dagsläget dock ingen möjlighet för Kulturavdelningen att finansiera 
kostnaderna inom befintlig ekonomisk budgetram. Finansiering föreslås därför ske 
via kommunstyrelsens medel till förfogande.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag kfu §  42/19 

 Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-12 

 Kulturchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-09 

 Ansökan föreningen Konstkällan 

 Ansökan Allékonst Mariestad 

 Ansökan Dragspelets vänner 

 Ansöka Nordiska Skolfilmsarkivet    
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 Ansökan Finska föreningen 

 

Expedieras till: 
Sektorchef Åsa Alvner) 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström) 
Chef Dacapo Maria Henriksson) 
Ezzard Keymer, Konstkällan) 
Margareta Edman, Allékonst Mariestad) 
Erik Blom, Dragspelets vänner) 
Henrik Persson, Nordiska filmarkivet) 
Jörgen Persson, Kulturalliansen) 
Finska föreningen) 
Ekonom Ida Nilsson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 165                                                   Dnr 2019/00306  

Ansökan från Tillväxt Mariestad om ekonomiskt stöd för 
genomförande av Mariestads kultur- och skördefest 2019 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tillskjuter 50 000 kronor för genomförande av kultur- och 
skördefesten 2019.  

2. Kostnaden för år 2019, 50 000 kronor, tas inom tillväxtenhetens budget för 
innevarande år. 

3. Utvecklingschefen får i uppdrag att inarbeta denna kostnad som en årlig 
återkommande kostnad inom tillväxtenheten från år 2020 och framåt..  

Bakgrund 

Tillväxt Mariestad har inkommit med en ansökan till kultur- och 
fritidsberedningen/kommunstyrelsen om bidrag på 60 000 kronor för att samordna 
Mariestads kultur- och skördefest. 

Våren 2019 upplöstes den ideella föreningen Kultur & Co sin verksamhet.  
Kultur & Co:s främsta uppdrag har under åren som föreningen verkat varit att 
samordna Mariestads årliga kultur- och skördefest. Ansökan gäller bidrag för: 
producering och tryckning av gemensamt program, marknadsföring, tillstånd, 
försäkring, ljud, ljus, trygghet och säkerhet och sådant som faller inom ramen for 
samordningen av evenemanget. Ansökan är av samma belopp som föreningen Kultur 
& Co mottog förra året  och som var en förutsättning för det lyckade event som 
kultur- och skördefesten blev.  

Organisatoriskt bygger evenemanget på att varje aktör för sig, ansvarar för sin 
aktivitet och verksamhet, men samordnas övergripande. De föreningar och 
organisationer som idag är aktiva i arrangemanget är: Allékonsten, Kulturalliansen, 
Musikskolan, Studiefrämjandet, Svenska Kyrkan och Trädgårdsföreningen med flera.  

Målet är att kultur- och skördefesten ska vara intressant och en viktig mötesplats för 
det mycket breda kulturarbete som finns i Mariestad. Här ryms ett spektra av olika 
kulturyttringar för alla åldrar representerande i såväl trädgårdskultur, odling, 
marknadsstånd, gallerier, musik, dans och teater för att nämna några. En styrka i 
evenemanget är att det sammanfaller med Byggnadsvårdens konvent som kommer 
att ha en byggnadsvårdsmässa öppen för allmänheten. Bland annat kommer publika 
föreläsningar av Byggvårdsantikvarie Erika Åberg, känd från TV att genomföras.  

Inför 2019 års kultur- och skördefest finns ett önskemål från samtliga medverkande 
organisationer om att satsa på marknadsföring i ett större geografiskt område än vad 
som tidigare någonsin gjorts. Budget är totalt för Tillväxt Mariestad på cirka 100 000 
kronor (se bifogad budget).  
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Kultur- och skördefesten bidrar till en lokal folkfest som bygger identitet och 
stolthet. Kultur- och skördefesten är viktig för Mariestadsborna och ett ekonomiskt 
stöd stärker förutsättningarna för genomförande av evenemanget.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Kommunchefen har lämnat ett kompletterande förslag till beslut med svar på hur 
finansieringen ska ske innevarande år och framåt. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kultur- och fritidsberedningens förslag 
tillsammans med kommunchefens kompletterande svar och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.      

Underlag för beslut 

 Kommunchefens kompletterande skrivelse, daterad 2019-09-11 

 Protokollsutdrag kfu § 43/19 

 Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-28 

 Kulturchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-27 

 Ansökan från Tillväxt Mariestad om ekonomiskt stöd för genomförande av 
Mariestads Kultur- och skördefest 2019 

 Budget Kultur- och skördefesten, Mariestads kommun 

 

Expedieras till: 
Tillväxt Mariestad, Maria Johansson 
Utvecklingschef Jonas Johansson 
Chef Dacapo Maria Henriksson 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
Ekonom Ida Nilsson 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-16 

Sida 54 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 166                                                   Dnr 2019/00315  

Ansökan om att få behålla ersättarplats i socialnämnden 

  

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår Kajsa Bynes (V) begäran om att få behålla ersättarplats i 
socialnämnden. 

Reservation 

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

Bakgrund 

Kajsa Byne (V) har till kommunfullmäktige inkommit med en ansökan om att få 
behålla sin ersättarplats i socialnämnden. Byne (V) flyttar från kommunen den  
1 september 2019 och upphör därmed att vara valbar.  

Enligt kommunallagens 4 kapitel 7 § finns möjlighet för en förtroendevald att få 
behålla sitt uppdrag under innevarande mandatperiod, trots att han eller hon inte 
längre är valbar.  

En förtroendevald som inte längre är valbar har ingen rätt att behålla sitt uppdrag, 
men kan ansöka till fullmäktige om att få behålla det. En sådan ansökan omfattas av 
beredningstvång och ska beredas innan den överlämnas till fullmäktige för beslut. 
Fullmäktige ska därefter göra en bedömning av om det är rimligt att den 
förtroendevalde får behålla sitt uppdrag.   

Kajsa Byne (V) innehar en ersättarplats i socialnämnden och anför i sin ansökan att 
hon även efter sin flytt kommer att vara medlem i Mariestads partiförening för 
Vänsterpartiet och hon kommer även fortsättningsvis att arbeta i Mariestad.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att Kajsa Bynes (V) ska få behålla sin 
ersättarplats i socialnämnden. 

Annette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

 Protokollsutdrag ksau § 298/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23 

 Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23 

 Ansökan från Kajsa Byne (V) daterad 2019-08-21 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Vänsterpartiet Mariestad, Britta Wänström) 
(Kajsa Byne (V)) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 167                                                   Dnr 2019/00288  

Medfinansiering av samordningsförbundet Norra Skaraborg för 
verksamhetsåret 2020 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera samordningsförbundet Norra 
Skaraborg med totalt 518 500 kronor för verksamhetsåret 2020.  

2. Den statliga tilldelningen till samordningsförbundet förutsätter att kommunerna 
och Västra Götalandsregionen tillsammans bidrar med 1 729 000 kronor för 
verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

Marie Engström Rosengren (V) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut av 
ärendet.  

Bakgrund 

2015 beslutade Försäkringskassan om en ny modell för fördelning av pengar till 
samordningsförbunden. Syftet var att få transparens i tilldelningen av pengar och att 
modellen skulle ge samordningsförbunden möjlighet att erhålla pengar utifrån samma 
parametrar. Modellen gäller från och med år 2016. Partena inom Finsam 
(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region som 
samverkar finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet) står bakom 
modellen som är utformad enligt följande: 

 Grundtilldelning till varje enskilt samordningsförbund 400 000 kronor 

 Parametrarna försörjningsmått (75 procent) och invånarantal (25 procent) 

 Förbundets eget kapital 

Staten (Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) skickar årligen ut information 
om den statliga tilldelningen till samordningsförbunden. Inför fördelningen för 2020 
framgår att Norra Skaraborg får en något minskad ram från staten vilket också 
innebär att samordningsförbundets äskande av medel från östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och de aktuella kommunerna minskar något jämfört med 
föregående år. För Mariestads kommun innebär det att medfinansieringen minskar 
från 524 000 kronor för 2019, till 518 500 kronor för 2020.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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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 § 278/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-11 

 Skrivelse från samordningsförbundet Norra Skaraborg, daterat 2019-06-19 

 

Expedieras till: 
(Samordningsförbundet Norra Skaraborg, Annica Bengtzing) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Ekonom Ida Nilsson) 
(Arbetsmarknadschef Joakim Stier) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 168                                                   Dnr 2019/00108  

Redovisning av delegationsbeslut 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.       

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Museichefens gallringsbeslut: 

 Dnr. 2018.61 Vagn, inventarienummer saknas 

 Dnr. 2019.11 Brandvagn inventarienummer saknas 

 Dnr. 2019.19 Byrå dragkista inv.nr 5121 

 Dnr. 2019.30 Hjul inv. nr 1090: 1, 1090:2 

 Dnr. 2019.31 Kista inv. nr 1493 

 Dnr. 2091.32 Hemkvarn inv. nr 2260 

För kännedom: 
Dnr. 2019.28 Kista inv. nr. 4191. Föremålet är beslutat för gallring men oenighet råder mellan 
föreningen och museet om möjligheten att gallra föremålet. Utredning pågår. 

       

Expedieras till: 
Delegaten 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 169                                                   Dnr 2019/00016  

Handlingar att anmäla 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen finner handlingarna anmälda.       

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsen redovisas till sammanträdet.  

Underlag för beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 4 september 2019   

2. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 
Protokoll från sammanträde den 3 september 2019 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 21 augusti 2019   

4. Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (KS 2011/330) 
Dom i mål nr M 4273-17. Vindpark Västra Kinneskogen Mariestad   
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Kommunstyrelsen 
 

Bilaga 1 
Protokollsanteckning § 146  Dnr 2018/00015 

 

Åtgärder för budget i balans 2019 

 

Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och styrelser till allmän återhållsamhet i syfte att 
uppnå budget i balans vid slutet av året. Mot bakgrund av den budgetsituation vi har idag 
delar jag den uppfattningen. Vänsterpartiet ansåg dock vid beslut om budget för år 2019 att 
verksamheterna var i behov av ytterligare tillskott och förslog därför en skattehöjning. 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen ha uppsikt över nämnders och styrelsers 
verksamhet och kan också lämna råd och anvisningar. Direktiv kan också lämnas genom 
fullmäktigebeslut. 

Vill med denna protokollsanteckning påtala att det finns en risk med att i för stor grad 
detaljstyra nämndernas besparingsåtgärder. Jag vill tro att nämnderna själva är bäst lämpade 
och har bäst information kring vilka åtgärder som är möjliga att vidta. 

Kommunstyrelsen har idag också beslutat att socialnämnden, utbildningsnämnden, 
tekniska nämnden och överförmyndarnämnden ska ta fram åtgärdsplaner för budget i 
balans, till kommunfullmäktige 28 oktober 2019. 

 

 

2019-09-16 

Marie Engström Rosengren (v) 


