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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 18.00 – 19.10 

 
Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande 

Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande 
Janne Jansson (S) 2:e vice ordförande 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Björn Fagerlund (M) ledamot 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Göran Hellström (L) ledamot 
Anders Karlsson (C) tj.görande ersättare 
Leif Udénh (S) tj.görande ersättare 
Sture Pettersson (S) ledamot 
Tuula Ojala (S) tj.görande ersättare 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
 

Övriga deltagare Bengt Erik Askerlund (MP) ersättare 
 
Christina Olsson ekonomichef §§ 128-129 
Ida Nilsson  ekonom § 128 
Robert Malmgren  fastighetschef § 130 
Kristofer Svensson  kommunchef 
Malin Eriksson  kommunsekreterare 

Justerare Janne Jansson  

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret enligt överenskommelse. 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 128-141 
 Malin Eriksson  

Ordförande  
 

 Johan  Abrahamsson  

Justerande  
 

 Janne Jansson   
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-06-18 

Anslagsdatum 2018-06-21 Anslaget tas ner 2018-07-14 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 128                                                   Dnr 2018/00166  

Prognos 2 år 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner prognos 2 år 2018 för kommunstyrelsens 
verksamheter.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta 
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter 
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 
 
Ekonomienheten har upprättat prognos 2  år 2018 för kommunstyrelsens 
verksamheter.  

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 § 208/18 
 
Prognos 2 år 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Ida Nilsson 2018-05-29,  Prognos 2 för 
kommunstyrelsens verksamheter 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-05-31, Prognos 
2 för kommunstyrelsens verksamheter 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 128 (forts). 
 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
Ekonomienhetsansvarig Annica Olsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 129                                                   Dnr 2018/00165  

Prognos 2 år 2018 för Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner prognos 2 för Mariestads kommun.  
 

2. Kommunstyrelsen konstaterar att socialnämnden redovisar ett underskott om 
2.1 mnkr i prognos 2 . Även utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 
2.4 mnkr i prognos 2. Kommunstyrelsen beslutar därför att begära in en skriftlig 
redovisning från respektive nämnd med uppföljning av de åtgärder som 
nämnderna vidtagit med anledning av underskottet i prognos 1.  
 
Redovisningarna ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast  
2018-08-09.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomiavdelningen årligen 
upprätta fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna 
ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 
(efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 
 
Ekonomiavdelningen har upprättat prognos 2 år 2018 för Mariestads kommun och 
dess bolag. Ekonomichefen redovisar prognosen vid 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.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 129 (forts). 

____________________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 209/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-06-04, Prognos 
2 år 2018 för Mariestads kommun 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Christina Olsson 2018-05-31, Prognos 2 
år 2018 för Mariestads kommun 
 
Prognos 2 för Mariestads kommun 2018 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
Ekonomienhetschef Annica Olsson 
Samtliga nämnder 
Samtliga sektorchefer 
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 130                                                   Dnr 2017/00330  

Utredning gällande renovering av ishallen samt helhetslösning 
för Vänershofsområdet 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom det framtagna förslaget. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett 
projekteringsunderlag för att upphandla och genomföra en renovering/ 
ombyggnation av ishallen i Mariestad. 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att tillämpa så kallad partnering som styr mot budget 
och tillkommande optionslistor. 
 
Projektet ska bland annat lösa följande behov: 

- Omklädningsrum 
- Förråd och garage 
- Ny entré 
- LED-belysning 
- Ny bottenplatta i B-hallen 
- Parkeringar  

 
4. Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en politisk styrgrupp för projektet som 

består av presidiet i kommunstyrelsens arbetsutskott samt Mariestads 
representanter i tekniska nämndens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka tekniska nämndens investeringsbudget med 
20 mkr år 2019 och 20 mkr 2020.  

Bakgrund 

Sektor samhällsbyggnad och tekniska nämnden har av kommunstyrelsens 
arbetsutskott fått följande uppdrag:  

- Ta fram ett förslag till renovering alternativ nybyggnation av i första hand den 
byggnadsdel av ishallen som utgörs av omklädningsrum med mera. I projektet 
ska bland annat samnyttjande av omklädningsrummen mellan vinter- och 
sommaridrott lösas. Ambitionen är att hantera frågor om utformning och 
finansiering under kvartal 1 2018, så att ombyggnation kan ske under 
sommarhalvåret 2018. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 130 (forts). 

____________________________ 
 

- Ta fram ett förslag till helhetslösning för det samlade området för Vänershofs 
idrottsplats. Förslaget ska bland annat innefatta förslag på långsiktig hantering av 
lokaler för omklädning, förvaring, garagedelar, parkering och trafikrörelser i 
övrigt.  

Gällande renoveringen av ishallen fattades det under våren beslut om att genomföra 
en rad brandtekniska åtgärder så som byte av brandlarmsystem samt göra en översyn 
av bland annat nödutrymningsvägar. Detta arbete kommer att startas upp under 
sommaren och vara färdigställt innan is-säsongen påbörjas. När beslutet fattades 
tydliggjordes även att det inte kommer att räcka med dessa åtgärder utan att ett större 
arbete gällande ishallen som helhet också var tvunget att göras. 
 
Fastighetsavdelningen har under förstudiearbetets gång varit i kontakt med samtliga 
berörda föreningar så att dessa har fått lyfta fram sina behov och önskemål vid en 
eventuell renovering. Samtliga föreningarna har varit inställda på att man måste 
samarbeta och hitta synergieffekter för att komma framåt i frågan. 
 
Kopplat till förstudiearbetet har det funnits en styrgrupp som varit i delaktiga arbetet 
samt kommit med förslag och synpunkter. 
 
Svenska Hockeyförbundet har också varit delaktiga i arbetet genom att komma med 
synpunkter kring de åtgärder som krävs för att ishallen ska kunna användas för 
allsvensk ishockey. 
 
För att kunna få fram förslag till illustrationer, ritningar och kalkylunderlag har 
fastighetsavdelningen valt att använda AIX. AIX är en arkitektfirma med många års 
erfarenhet av idrottsanläggning. AIX ingår i ett samarbete kring ishallar i norra 
Europa där bland annat Svenska Hockeyförbundet ingår. 
 
Arbetet har mynnat ut i ett förslag som i huvudsak omhändertar behovet av 
omklädningsrum, förråd, garage och andra ytor i A-hallen som föreningarna har ett 
behov av. Ytterligare förråd och andra ytor kan även byggas i B-hallen. En ny entré 
till ishallen kommer att byggas tillsammans med en övervåning på de nya 
omklädningsrummen. Etappen inkluderar även en ny sarg till A-hallen och en ny 
ispist anläggs i B-hallen. Ishallen kommer också att förses med ett nytt 
belysningssystem bestående av LED. 
 
En utökning av nuvarande parkeringsplatser kommer att omhändertas i projektet 
genom anläggning av en bättre anpassad parkeringsyta norr om tennishallen. I denna 
etapp ingår även valda delar av det renoveringsbehov som påvisades i den 
genomförda statusbedömningen. 
 
Byggnationen kommer att anpassas så att eventuellt kommande om- och 
tillbyggnationer underlättas, som till exempel fler läktare och dylikt. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 130 (forts). 

____________________________ 

 
Renoveringen/ombyggnationen kommer att genomföras under en två-års period 
med start våren 2019 för att i möjligaste mån undvika störningar för idrotts-
verksamheterna. Arbetet kommer att vara fokuserat under perioden vår-höst under 
2019-2020. Visst arbete kommer att pågå även under vintertid, dock i mindre skala. 
 
Uppskattad kostnad för renovering/ombyggnation är totalt 40 000 tkr fördelat på  
två år. 
 
Under pågående projekt kommer dels en styrgrupp bestående av tjänstemän och en 
politisk styrgrupp att upprättas så att projektet inte riskerar att stanna av och så att 
beslut kan fattas i rätt instans.  

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 § 214/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-06-08,  
Återrapportering av utredning gällande renovering av ishallen samt helhetslösning för 
Vänershofsområdet 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren 2018-06-07,  Resultat 
utredning renovering av ishall samt helhetslösning Vänershofsområdet 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Teknisk chef Michael Nordin 
Fastighetschef Robert Malmgren  
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Elisabeth Westberg 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 131                                                   Dnr 2017/00156  

Beslut om samråd: Detaljplan för Bantorget 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till detaljplan för Bantorget, Mariestad, 
Mariestads kommun, ska bli föremål för samråd.   

Bakgrund 

Planavdelningen har pekat ut Bantorget som lämplig plats för ny bostadsbebyggelse 
av flerbostadshus efter ett tidigare uppdrag från kommunstyrelsen. Uppdrag om att 
planlägga Bantorget fattades av kommunstyrelsen 2016-08-22, §143. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen för Bantorget är att skapa byggrätter för nya bostäder 
och/eller vård i centrala Mariestad. Detaljplanens syfte är även att skapa möjlighet 
för ytterligare parkeringsytor mellan Bangatan och järnvägen. Planförslaget möjliggör 
för en till två fastigheter på Bantorget innehållande bostäder och/eller vård samt 
centrumverksamhet i bottenplan på den södra delen av Bantorget. Nedgrävt eller 
delvis nedgrävt garage möjliggörs under Bantorget. 
 
Bantorget ligger centralt i Mariestad och kan ses som nästa steg för att möjliggöra 
utökning av centrum. Med det här detaljplaneförslaget kan centrum på sikt utökas 
och möjligheten finns att skapa verksamhetslokaler och en mindre torgyta på platsen. 
I den kommuntäckande översiktsplanen pekas området ut som viktigt 
förtätningsobjekt. 
 
Planförslaget återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2018-05-09 
för att planen skulle kompletteras med möjligheter att ha garage under Bantorget, 
peka ut en lämplig/möjlig plats för övergång över järnvägen samt att de områden 
benämnda n1 skulle kunna innehålla annan växtlighet än bara träd.  
 
Avseende underjordiskt garage och växtlighet inom n1-ytor har detta korrigerats i 
planförslaget. Gällande plats för framtida planskild passage över järnvägen så har 
tidiga samtal förts med Trafikverket som meddelar att det troligen krävs två 
utredningar innan man kan gå vidare, en FU (Funktionsutredning) och en AKJ 
(Anläggningskrav för järnväg). Enligt uppgift från Trafikverket kostar utredningarna 
ca 350 tkr och tidsåtgången uppskattas till cirka ett år.  Då önskemål och behovet 
kommer från kommunen meddelar Trafikverket att det är kommunen som belastas 
med kostnaderna för utredningarna.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 131 (forts). 

____________________________ 

 
I utredningarna visas om, var och hur passagen kan skapas. Att i detta skede peka ut 
en specifik plats bedömer planenheten som orimlig. Det troligaste är att en eventuell 
passage kommer hamna längre söderut än föreslagen plangräns, intill järnvägen 
eftersom detta är kortaste vägen över spåren.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår planenheten att ett separat projekt för detta 
startas inom sektor samhällsbyggnad.  

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 § 211/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-05-31, Beslut 
om samråd; detaljplan för Bantorget (efter återremiss) 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Hanna Asp 2018-05-30, Beslut om samråd; 
detaljplan för Bantorget (efter återremiss) 
 
Plankarta Bantorget, samrådshandling (till KS 2018-06-18) 
 
Planbeskrivning Bantorget, samrådshandling (till KS 2018-06-18) 
 
Fastighetsförteckning, samrådshandling 
 
Behovsbedömning MKB, samrådshandling 
 
Riskanalys (Norconsult, 2016-12-20),  
 
Vibrationsutredning (Norconsult, 2016-12-16)  
 
Trafikbullerutredning (Norconsult, 2017-04-10 

Expedieras till: 
Planarkitekt Adam Johansson, Planarkitekt Hanna Asp, Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson, 
Gatuchef Hanna Lamberg, Mark- och exploateringschef Erik Randén 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 132                                                   Dnr 2018/00252  

Passage över järnvägen, Mariestads stationsområde 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge chefen för sektor samhällsbyggnad i uppdrag 
att utreda möjligheterna för en passage över järnvägen vid Mariestads 
stationsområde. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 350 000 kronor för beställning av en 
funktionsutredning och en AKJ. 100 000 krononor tas från kommunstyrelsens 
medel till förfogande 2018. Resterande del av summan (250 000 kronor) arbetas 
in i kommunstyrelsens budget för år 2019.  

Bakgrund 

I kommunens planerings- och utvecklingsarbete har tidigare föreslagits och 
diskuterats en passage över järnvägen vid Mariestads stationsområde, detta för att 
koppla samman Mariestads resecentrum och Katthavet med mera på ett nytt sätt. 
Detta redovisas bland annat i kommunens fördjupning av översiktsplanen för 
Mariestad 2013-2030 och är en del av de tre övergripande principerna i planen, 
”Tillgängliggöra på nytt sätt”.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-08-22 att ge planenheten i uppdrag 
att ta fram förslag till detaljplan för Bantorget. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra byggnation av flerbostadshus på Bantorget. 
 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-09 redovisade planheten 
förslag till detaljplan för Bantorget för beslut om samråd. Arbetsutskottet beslutade 
att återremittera ärendet, och uppdrog åt planenheten att bland annat peka ut 
lämplig/möjlig plats för övergång över järnvägen.  
 
Planenheten har varit i kontakt med Trafikverket, som förvaltar Kinnekullebanan, för 
att få reda på vad som krävs för att tillskapa en passage över järnvägen, mellan 
Mariestads stationsområde och parkeringen vid Bangatan. Trafikverket har meddelat 
att det krävs två utredningar, en FU (funktionsutredning) samt därefter en AKJ 
(anläggningskrav för järnväg), innan man kan möjliggöra för en passage över 
järnvägen. Trafikverket har även meddelat att det är kommunen som får stå för  
utredningskostnaderna.  
 
En funktionsutredning uppskattas kosta ungefär 100 000 kr och tar cirka sex 
månader att göra. En AKJ kostar ungefär 200 000 kr och tar även den cirka sex 
månader att göra. Verksamhet teknik har uppskattat kostnaderna för intern 
projektledning i samband med Trafikverkets framtagande av FU och AKJ till cirka 
50 000 kr. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 132 (forts). 

____________________________ 

 
Vid omfattande förändringar som förväntas påverka Trafikverkets 
järnvägsanläggningar ställer Trafikverket krav på utredningsarbeten som FU och 
AKJ.   
 
Sektor samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen avsätter medel för beställning 
av de utredningar som krävs (FU och AKJ) för att ta reda på hur och om en passage 
över järnvägen är möjlig. Sektor samhällsbyggnad föreslår att tekniska nämnden ska 
vara ansvarig för projektet.  

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 § 212/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson 2018-05-31, Passage över 
järnvägen, Mariestads stationsområde   
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-06-04,  Passage 
över järnvägen vid Mariestads stationsområde 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Planarkitekt Adam Johansson 
Teknisk chef Michael Nordin 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Projektchef gata/VA Johan Bengtsson  
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 133                                                   Dnr 2018/00073  

Delegation att beslut om granskning av ändring av detaljplan för 
Järnet 1 m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen delegerar till styrelsens ordförande och andre vice ordförande att 
besluta om granskning av förslag till ändring av detaljplan för Järnet 1 m.m., 
Mariestad centralort, Mariestads kommun.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-12, § 49 om positivt planbesked och uppdrag 
för ändring av detaljplan för Järnet 1, Mariestad centralort, Mariestads kommun.  
 
Planområdet är beläget i den norra delen av Haggårdens verksamhetsområde och 
gränsar i väster till Kinnekullebanan, i norr till Marieforsleden, i öster till 
Förrådsgatan och i söder till naturmark.  Planområdet omfattar knappt 40 000 m2, 
varav del av Järnet 1 utgör ca 29 600 m2 och del av Horn 2:51 ca 9 500 m2. På 
området finns en ursprunglig industribyggnad som vid planens framtagande används 
för handel (Karlssons varuhus) och för vinterförvaring av båtar. 
 
Förslag till ändring av detaljplan för Järnet 1 m.m., Mariestad centralort, Mariestads 
kommun har varit föremål för samråd under våren 2018. Syftet med planändringen 
är att medge markanvändning industri och verksamheter jämte rådande reglerad 
markanvändning (handel). 
 
Under samrådsskedet har ny information tillförts ärendet som bl.a. omfattar risker 
för eventuella föroreningar från tidigare verksamhet på området och risker 
förknippade med farligt godstransporter. 
 
Planenheten arbetar för närvarande med att revidera planförslaget inför beslut om 
granskning. 
 
Planenhetens bedömning är att granskningshandling för ändring av detaljplan för 
Järnet 1 m.m., Mariestads kommun kan vara färdig för beslut i slutet av juni/början 
på juli. 
 
För att spara tid i planprocessen föreslår planenheten att kommunstyrelsen ger 
kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande delegation att besluta om 
granskning av ändring av detaljplan för Järnet 1 m.m., Mariestad centralort, 
Mariestads kommun.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson 2018-06-01, Delegation 
att besluta om granskning av ändring av detaljplan för Järnet 1 mm, Mariestads 
centralort, Mariestad 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-06-14, 
Delegation att besluta om granskning av ändring av detaljplan för Järnet 1 mm, 
Mariestads centralort, Mariestad       

 

Expedieras till: 
Planarkitekt Adam Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson  
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Janne Jansson 
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Försäljning av Leksberg 10:1 (Hindsbergsområdet) 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt med Dinners AB 
där Mariestads kommun överlåter del av fastigheten Leksberg 10:1 om ca 10 000 
kvadratmeter till bolaget till en summa om 800 000 kronor. Utöver köpeskillingen 
ska kostnader för VA-anslutning erläggas av köparen.  

Bakgrund 

Mark- och exploateringsenheten har sedan slutet av år 2017 för diskussioner med 
Dinners AB om möjligheten att etablera verksamhet på mark inom fastigheten 
Leksberg 10:1.  
 
Förhandlingarna är nu slutförda och ett förslag till köpekontrakt har upprättats. De 
närmare villkoren framgår av avtalet.  

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 § 213/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-06-01, 
Försäljning av del av Leksberg 10:1 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2018-05-31,  
Försäljning av del av Leksberg 10:1 
 
Köpehandlingar inklusive tillhörande bilagor (1 och 2)  

 

Expedieras till: 
Mark- och exploateringschef Erik Randén 
Ekonom Ida Nilsson 
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Blockförhyrning av kv. Murklan i Mariestad 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat hyresavtal mellan Mariestads kommun 
och Mariehus AB gällande blockförhyrning av kv. Murklan i Mariestad. 
Avtalstiden är tio år från den 1 oktober 2018 till den 30 september 2028. Hyran 
fastställs till 578 500 kronor per år med 2018 som basår. 
 

2. Mariehus AB tar genom detta beslut över ansvaret att prissätta och förmedla 
bostäderna via Mariehus AB:s ordinarie bostadskö. Mariehus övertar även 
ansvaret att erforderlig skötsel inom kvarteret och de avtalsrelationer som krävs. 
Mariehus AB blockförhyr hela byggnaden och ansvarar för skötsel inom kv. 
Murklan. 
 

3. I gengäld mot att Mariehus AB får tillgång till de tio bostäderna inom kv. 
Murklan ska Mariestads kommun erhålla motsvarande antal lägenheter för 
kommunens behov. Dessa bostäder ska vara spridda inom Mariehus AB:s 
samlade bostadsbestånd. Särskild överenskommelse kring fördelning av dessa 
bostäder ska träffas mellan Mariehus AB och sektor stöd och omsorg.  

Bakgrund 

Mariestads kommun uppför för närvarande tio bostäder inom kv. Murklan i 
Mariestad. Byggnaden är upphandlad via SKL:s ramavtal för bostäder av denna typ. 
Inflyttning planeras under hösten 2018.  

Den långsiktiga ambitionen är att Mariestads kommun ska sälja fastighet med 
byggnad. När detta tillfälle infaller kommer att fastställas senare. 

Nuläget i Mariestad 

Det råder idag brist på bostäder i Mariestad. Särskilt tydlig är bristen av 
lägenhetsbostäder. Mariestads kommun tar under år 2018 emot 38 stycken nyanlända 
och bedömningen är att mottagandet förväntas ligga på samma nivå under år 2019. 
Utöver detta finns ett kontinuerligt behov av lägenheter för att täcka socialnämndens 
behov.  
 
För att minska underskottet av bostäder i landet och för att förenkla för kommuner 
och kommunägda bostadsbolag genomförde Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) under förra året en ramupphandling av så kallade modulbyggnader som gått 
att avropa. Mariestads kommun har avropat ett av dessa hus som nu är under 
uppförande. Detta skedde i en tid med högt utvecklingstryck hos både Mariehus AB 
och Mariestads kommun. Bedömningen gjordes då att Mariestads kommun skulle 
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vara upphandlade part men med inriktningen att över tid överlåta fastighet och 
byggnad till Mariehus. Mariestads kommun förvärvade även den aktuella fastigheten 
för bostadsändamålet. 
 
En bärande inriktning för projektet i Mariestad är att inte skapa en byggnad enkom 
för socialnämndens behov och nyanlända. Mariestads kommun önskar en spridning 
av bostäder för till exempel nyanlända inom tätorten och kommunen. Detta för att 
motverka kategoriboende och segregation. Av denna anledning är det kommunens 
vilja att Mariehus AB ska administrera bostäderna och svara för samtliga relationer 
mot hyresgästen och andra avtalsparter. I gengäld att Mariehus AB får tillgång till 
dessa 10 bostäder ska Mariestads kommun (socialnämnden) för sina ändamål erhålla 
motsvarande antal bostäder inom Mariehus AB:s samlade bostadsbestånd. Syftet att 
skapa denna spridning av hyresgäster i bostadsbeståndet, motverka segregation och 
främja integration ska ses i ett större sammanhang är för Mariestads kommun ett 
högt samhällsintresse. Mariestads kommun har även gjort bedömningen att det 
endast är Mariehus AB som kan uppfylla detta önskemål på den lokala 
bostadsmarknaden i Mariestad. 
 
Blockförhyrning innebär att Mariehus AB förhyr hela byggnaden och fastigheten av 
Mariehus och i sin tur hyr ut bostäderna till hyresgäster. Mariehus svarar prissättning 
och för risken vid eventuella vakanser.  
 
Inför detta beslut har till exempel möjligheten av förvaltningsavtal prövats. 
Mariestads kommun skulle i detta fall behöva betala för förvaltningen vilket medför 
en ökad kostnad för kommunen. Alternativet att kommunen själva skulle förvalta 
och förmedla bostäderna skulle dock kunna vara ett alternativ. Då upphör 
möjligheten att få en spridning av bostäderna som beskrivits ovan. Det kan även 
noteras att Mariestads kommuns ambition är att renodla sitt fastighetsägande och 
dess förvaltning mot en mindre andel kommersiella byggnader.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget  yttrande.  

Behandling på sammanträdet 

Rune Skogsberg (C) och Mats Karlsson (MP) tillstyrker kommunchefens förslag till 
beslut (vilket är detsamma som kommunstyrelsens beslut).  
 
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kommunchefens förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.       
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 215/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-06-18, 
Blockuthyrning av kv. Murklan i Mariestad    
 
Förslag till hyreskontrakt för blockutyrning    

 

Expedieras till: 
Mariehus AB 
Jari Lalli, VD Mariehus AB 
Fastighetschef Robert Malmgren  
Socialchef Lotta Hjoberg  
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Elisabeth Westberg  
Ekonomienhetschef Annica Olsson 
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Placering av skulpturen Kolonn av Bengt Olson  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att placera skulpturen Kolonn av Bengt Olsson på 
”torget” efter gångbron mot Ekudden. Exakt placering, (alternativ 1 a eller 1 b) får 
bestämmas i detaljplaneringen.  

Bakgrund 

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2018-04-03 informerade kulturchefen 
om att ett donationsbrev inkommit till Mariestads kommun från konstnären Bengt 
Olson och Christiane Fulconis Olson Stiftelse som på uppdrag av konstnären Bengt 
Olson donerar en skulptur i bågformad blästrad betong till Mariestads kommun. 
 
Bengt Olson är en av Sveriges stora nu levande konstnärer. Han är den konstnär som 
i särklass har gjort flest offentliga utsmyckningar i Frankrikes huvudstad Paris. Hans 
konstnärskap inspireras till stor del  av färger och former från Vänerstranden. Han 
utbildades vid Valands konstskola och har varit elev till storheter som Endre Nemes 
och Fernand Léger. Bengt Olson har levt och verkat i Paris och Frankrike sedan 
1960-talet. Under många år har han spenderat sina somrar i Sjötorp där han har sitt 
sommarboende med ateljé. 
 
Skulpturen som donerats till Mariestad är ca 2,5 m hög och är för närvarande 
placerad i Kristinehamns kommun. Donationen villkoras av att kommunen och 
konstnären ska vara överens om placering, orientering och eventuell belysning och 
att kommunen kan bekosta transport och anläggningskostnader. Kostnaderna för 
transport och anläggning uppgår till cirka 50 000 kronor. Inga specifika tillstånd 
behöver sökas inför utplacering av skulpturen, då den betecknas som konst. 
 
De föreslagna platserna för placering av skulpturen är valda utifrån att skulpturen är i 
betong och har ett modernistiskt industriellt uttryck, som i första hand passar i 
bebyggd stadsmiljö snarare än i ett prunkande grönområde. Eftersom konstnären 
även haft Vänern som inspirationskälla under hela sitt konstnärskap är en sjönära 
placering intressant. Efter dialog med planenheten föreslår kulturavdelningen 
följande platser för en placering av skulpturen: 
 

1 a     Torget efter gångbron mot Ekudden – central placering 

1 b     Torget efter gångbron mot Ekudden – i hörnet mot piren 

2        Tidans mynning vid gångbron och Länsstyrelsen 

3         Inre hamnen i Mariestads centralort 
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Kultur- och fritidsutskottet behandlade ärendet om skulpturen vid sitt sammanträde 
2018-05-22 och beslutade då att godkänna donationen från konstnären Bengt Olson 
samt att transport- och anläggningskostnaden om ca 50 tkr skulle finansieras genom 
kulturavdelningens investerings-medel. Utskottet överlämnade ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget yttrande för att besluta om placering av skulpturen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-05-28 att överlämna ärendet 
om placering av skulpturen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning innan 
slutligt beslut tas av kommunstyrelsen.  

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 § 218/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-06-07,  
Placering av skulpturen Kolonn av Bengt Olson  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2018-05-09, 
Skulpturdonation av Bengt Olsson. 
 
Förslag till placering av Bengt Olssons skulptur 
 
Protokollsutdrag Kfu § 25/18 
 
Protokollsutdrag Ks § 118/18 

 

Expedieras till: 
Kulturchef Maria Henriksson 
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Ks § 137                                                   Dnr 2018/00241  

Avfallstaxa för medlemskommunerna i Avfallshantering Östra 
Skaraborg 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till gemensam avfallstaxa för 
Avfallshantering Östra Skaraborg. Taxan gäller från och med den 1 januari 2019. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner i Avfallshantering 
Östra Skaraborg tar ett likalydande beslut.  

Bakgrund 

Efter avgörande av högsta förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om 
avfallstaxor flyttats från kommunalförbund till medlemskommuners 
fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för 
finansiering av gemensamma kostnader inom Avfallshantering Östra Skaraborg 
(AÖS) krävs därför likalydande beslut av samtliga medlemmars 
fullmäktigeförsamlingar. 
 
Under AÖS tio första verksamhetsår skapades, genom samordningsvinster, ett 
ekonomiskt överskott som uppgick till ca 60 miljoner kronor. Direktionen beslutade 
att använda överskottet till att finansiera utbyggnaden av matavfallssortering. År 2011 
började den utökade insamlingen av matavfall vilket innebar ökade kostnader och 
från år 2013 övergick de tidigare överskotten till att bli underskott. Underskotten har 
ökat sedan dess och beräknas fortsätta tills sortering av matavfall är helt utbyggt för 
att därefter stabiliseras. 
 
Avgifterna för sop- och latrinhämtning har inte höjts sedan matavfallsstarten för sju 
år sedan. Endast miljöstyrande avgifter för att främja sortering av matavfall har 
tillkommit. För medlemskommuner som tillkommit efter år 2011 har i flera fall 
avgiftssänkningar genomförts. Höjningen av avgifterna i förslaget till avfallstaxa 
kommer att genomföras stegvis med start år 2019 till dess ekonomisk balans uppnås. 
Förslaget till ny gemensam avfallstaxa innebär ökade intäkter med ca åtta miljoner 
kronor. 
 
Enligt statistik från branchorganisationen Avfall Sverige kostar det vanligaste 
abonnemanget (grund-, hämtning- och behandlingsavgift) för villahushåll i Sverige  
2 084 kr. Inom AÖS kostar det vanligaste abonnemanget 1 747 kr i det nya förslaget 
till gemensam avfallstaxa. 
 
Den 31 januari år 2018 genomförde AÖS ett ägarsamråd där bland annat frågan om 
avfallstaxan diskuterades. Ägarkommunerna beslutade att taxan skulle förankras 
tillsammans med kommuncheferna. Den 6 mars 2018 träffades representanter för sex  
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av medlemskommunerna för en presentation av taxeförslaget. De frågor som 
diskuterades var bland annat kommunikation av avfallstaxan, balansering av 
kostnader och intäkter till följd av sortering av matavfall, samordning för att uppnå 
likställda avgifter inom förbundet och konsekvenser för olika kundgrupper. 
 
Direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg beslutade 2018-05-21 att föreslå 
kommunfullmäktige i AÖS medlemskommuner att anta förslag till ny gemensam 
avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2019. Avfallstaxan träder i kraft under 
förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar beslut i enlighet med utformat 
förslag.  

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 § 219/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-05-29, Ny 
avfallstaxa för medlemskommunerna i Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 
 
Protokollsutdrag från direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg 2018-05-21  
§ 15, Avfallstaxa ikraftträdande 1 januari 2019. 
 
Förslag till avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg 
 
Beskrivning av förändringar i förslaget till ny avfallstaxa. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-05-23,  
Ny avfallstaxa för medlemskommunerna i Avfallshantering Östra Skaraborg 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(AÖS) 
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Genomlysning av överförmyndarverksamheten  

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 

2. Kommunchefen får, efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, i 
uppdrag att tillsammans med administrativa enheten ta fram förslag till ny 
organisation för överförmyndaren och verksamheten med inriktning att skapa en 
överförmyndarnämnd (med inriktning mot socialnämndens arbetsutskott 
alternativt presidium).  
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen och berörda verksamhets-
ansvariga i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att kvalitetssäkra och 
utveckla överförmyndarverksamheten. Det förestående utvecklingsarbetet ska 
utgå från de utvecklingsområden som anges i granskningsrapporten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att överförmyndaren ska redovisa påbörjade och 
genomförda åtgärder vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-17. 
  

4. Kommunstyrelsen ger även kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på  
hur kommunen skulle kunna införa kommunala gode män.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-18 att uppdra åt PwC att 
genomföra en granskning av överförmyndarverksamheten. PwC har med 
utgångpunkt i uppdraget gjort en genomlysning av verksamheten och upprättat en 
rapport, ”Genomlysning av överförmyndarverksamheten, Mariestads kommun”.  
 
Överförmyndarverksamheten är en obligatorisk kommunal uppgift och innefattar 
betydande moment av myndighetsutövning som innebär ett bestämmande över vad 
enskilda människor får och ska göra. Varje kommun ska utse en ensam 
överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Mariestads kommun har valt utse en 
ensam överförmyndare som ansvarig för verksamheten.  
 
Överförmyndaren lämnar bland annat stöd och råd till förmyndares, gode mäns och 
förvaltares arbete med förvaltningen av huvudmannens egendom. Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet.   
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Överförmyndarverksamheten är en komplicerad verksamhet och riktar sig mot de 
mest utsatta målgrupperna i samhället. Det innebär att det är viktigt att verksamheten 
bedrivs på ett rättssäkert sätt och med en tillfredsställande uppföljning och kontroll.  

Uppdraget 

Det uppdrag som Mariestad gav till PwC var att genomföra en översiktlig 
genomlysning av överförmyndarfunktionen med fokus på följande områden: 

- Hantering vid åldersuppskrivning 

- Hantering av personuppgifter  

- Orsaker till kostnadsutvecklingen  

- Organisation för överförmyndarverksamheten  

 

Under utredningsarbetet har PwC studerat relevanta dokument. Vidare har intervjuer 
genomförts med överförmyndaren, handläggare och berörda stödfunktioner. 

Sammanfattning och förslag till utvecklingsområden 

I en översiktlig genomlysning av denna karaktär är det naturligt att fokus ligger på att 
identifiera de utvecklingsområden som finns. Därför är det även viktigt att betona 
och lyfta fram att överförmyndarverksamheten som helhet betraktat redan idag till 
stor del klarar av att bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet. Detta bekräftas 
även via till exempel Länsstyrelsens årliga tillsyn. 
 
Nedan anger PwC vad de inom ramen för uppdraget särskilt vill peka på för 
Mariestads kommun att arbeta vidare med.  

- Tydliggöra målkedjan avseende överförmyndarverksamheten. Nuvarande 
struktur utan tydliga mål och prioriteringar med tillhörande aktiviteter för det 
enskilda året försvårar möjligheten att synliggöra och förklara vad 
verksamheten gör och vilka resultat som uppnås.  

- Tydligt skilja på rollen och ansvaret som överförmyndare från handläggning 
av ärenden inom överförmyndarverksamheten. Pwc:s uppfattning är att det i 
sig kan tydliggöras oaktat politisk organisering.  

- Säkerställa att överförmyndaren särskilt beslutar om avslut av godmanskap 
vid åldersuppskrivning och att det råder samsyn inom kommunen avseende 
vad som ska beaktas i en utredning som ligger till grund för ett sådant beslut.  

- Tydliggöra kopplingen mellan volymförändringar inom överförmyndar-
verksamheten och tilldelad budget.  
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- Kommunen bör, i samband med övergripande arbete med anpassning till 
GDPR, utreda om och i så fall vilka personuppgifter som är nödvändiga i 
samband med fakturering i överförmynderiverksamheten. Genom att 
upprätta dokumenterade rutiner och instruktioner för fakturering och 
fakturahantering och vilka personuppgifter som tillåts kan riskerna för olaglig 
behandling av personuppgifter, spridning av personuppgifter och risken för 
personuppgiftsincidenter minskas. 

- Om möjligt bör andra alternativ för identifiering vid fakturering eftersträvas, 
så som t ex objektiva nummer eller liknande lösningar. Även information om 
vilket arbete som utförts innehållande uppgifter som kan knytas till en fysisk 
person, vilken ofta torde utgöra grund för faktureringen, bör särskiljas från 
fakturan.  

- Det bör ses över om behandlingen av personuppgifter i samband med 
överförmynderiverksamheten och dess gallringsrutiner kan motiveras med 
hänsyn till GDPR (eller annat lagkrav) och om hanteringsrutinerna även ska 
införas i personuppgiftsansvariges registerförteckning enligt GDPR.  

- Mariestads kommun, givet nuvarande förutsättningar, avvaktar eventuella 
planer på anställning av kommunala gode män och inväntar att rättsläget 
tydliggörs.  

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 § 220/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-05-29, 
Genomlysning av överförmyndarverksamheten 
 
Genomlysning av överförmyndarverksamheten i Mariestads kommun, upprättad av 
PwC i maj 2018. 
 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-05-23, 
Genomlysning av överförmyndarverksamheten 
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Expedieras till: 
Kommunikationschef Annika Björklund  
Överförmyndare Helena Harborn 
Administrativ chef Ola Blomberg  
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Revidering av "Regler och riktlinjer för skolskjutsar i Mariestads 
kommun"  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta det upprättade förslaget till reviderade ”Regler 
och riktlinjer för skolskjutsar i Mariestad kommun”.   
 
Reglerna gäller från och med den 1 augusti 2018.  

Bakgrund 

Riksdagen beslutade den 15 november 2017 om Skolstart vid sex års ålder, (prop. 
2017/18:9). Beslutet innebär att skolplikt ska inträda det kalenderår som barnet fyller 
sex år. Skolplikten förlängs därmed med ett år och blir tioårig.  
 
Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2018 men ska tillämpas på utbildning från 
och med höstterminen 2018. Med anledning av lagändringen måste vissa 
formuleringar ändras i kommunens ”Regler och riktlinjer för skolskjutsar” kopplat till 
förskola och förskoleklass. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 
april 2018 och beslutade då om återremiss för att riktlinjerna skulle kompletteras med 
uppgift om regelmässiga avstämningspunkter med kommunstyrelsen. 
 
Dokumentet har reviderats utifrån ovanstående uppdrag och kompletterats på sidan 
6, under rubriken ”Ansvarsfrågan” med uppgift om att trafiksamordnaren ska göra 
en avstämning med kommunstyrelsen två gånger per år.  
 
Övriga revideringar i dokumentet är rödmarkerade (ändringar/tillägg) och 
överstrukna (text som föreslås tas bort).  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Protokollsutdrag Ksau § 221/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-05-29, 
Revidering av "Regler och riktlinjer för skolskjutsar i Mariestads kommun" 
 
Förslag till revidering av ”Regler och riktlinjer för skolskjutsar i Mariestads kommun” 
daterat 2018-05-28 

 

Expedieras till: 
Trafiksamordnare Monica Lalli 
Skaraborgs kommunalförbund 
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Motion om porrfri skolgång 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige konstaterar att Mariestads kommun har vidtagit nödvändiga 
åtgärder inom befintligt nätverk för att begränsa möjligheten för barn inom förskolan 
och skolan att nå internetsidor med olämpligt innehåll.  
 
Vidare konstaterar fullmäktige att skolan har utarbetade planer kring diskriminering 
och kränkande behandling som handlar om hur medarbetare och elever ska behandla 
varandra. Skolan arbetar även mycket med frågor kring normer och värderingar och 
använder flera olika tillfällen att diskutera pornografi. I utbildningsnämndens förslag 
till mål för år 2019 finns målet att utveckla den tidigare antagna digitaliserings-
strategin med en del om hur skolan och dess medarbetare etiskt ska förhålla sig till 
internet och digitalisering i undervisningen. Intentionerna i motionen kommer att 
finnas med i dessa etiska förhållningsregler. 
 
Motionen anses därmed vara besvarad.  

Bakgrund 

Ida Ekeroth (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där hon föreslår att 
kommunen ska installera porrfilter på sin digitala utrustning och att skolan ska ta 
fram en policy om porrfri skolgång.  
 
Fullmäktige beslutade att överlämna motionen till sektor utbildning för beredning.  
 
Vid tidpunkten då motionen författades hade Mariestads kommun begränsningar i 
det nätverk dit alla datorer är uppkopplade, men inte i det nätverk dit I-pads och 
surfplattor kopplas. Detta uppmärksammades i och med Ekeroths (S) motion, och 
sedan dess har denna begränsning kopplats på även för detta nätverk.  
 
Begränsningen som sedan den 15 februari 2018 gäller alla skolors nätverk innebär 
nedanstående skyddsåtgärder och sträcker sig alltså utöver möjligheten att nå sidor 
med pornografiskt innehåll.  
 
Det finns filter för sidor som är klassat innehålla bland annat "Adult material" och 
"Drugs" på nätverket för elevdatorer och iPads (alla typer inklusive elevers, lärares 
och förtroendevaldas) via brandväggen.  
 
Brandväggen skyddar enheter när de är anslutna till kommunens nätverk. Skyddet 
bygger på en lista med sidor som rapporterats eller flaggats innehålla "Adult material" 
eller "Drugs". Listan kommer från leverantören och uppdateras ständigt per 
automatik (flera gånger i timmen). Filtret lyckas dock inte ta bort exakt allt olämpligt 
material och kan felaktigt blockera material som inte är olämpligt.  
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Det finns möjlighet att vid behov lägga till egna blockeringar eller ta bort/låsa upp 
sidor manuellt. Detta görs av IT-avdelningen på beställning från verksamheterna.  
 

När det gäller policys har skolan bland annat planer kring diskriminering och 
kränkande behandling som handlar om hur medarbetare och elever ska behandla 
varandra. Vidare ingår det i undervisningen att tidigt prata med barn och unga om 
hur man använder internet på ett smart sätt och vilka miljöer man kan möta. Det är 
viktigt att skolan finns med i barnens vardag och förstår och har en beredskap för 
vad våra unga möter exempelvis via internet. Det handlar inte bara om porr utan 
också om våld och mobbing. Skolan arbetar mycket med frågor kring normer och 
värderingar och använder flera olika tillfällen att diskutera pornografi, till exempel i 
sex- och samlevnadsundervisningen.  
 

I utbildningsnämndens förslag till mål för år 2019 finns målet att utveckla den 
tidigare antagna digitaliseringsstrategin med en del om hur skolan och dess 
medarbetare etiskt ska förhålla sig till internet och digitalisering i undervisningen. 
Föreliggande ärende kommer att finnas med i dessa etiska förhållningsregler.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska anse motionen vara bifallen. 
 

Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut, vilket är att 
motionen ska anses vara besvarad. 
 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 222/18 
 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-05-29, Svar på 
motion om porrfri skolgång 
 

Skrivelse från sektor utbildning 2018-05-07, Remissvar: Yttrande angående motion 
om porrfri skolgång 
 

Motion från Ida Ekeroth (S) om porrfri skolgång 2018-01-18 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Utbildningsnämnden, Carina Törnell) (Utbildningschef Maria Appelgren), (Ida Ekeroth) 
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Handlingar att anmäla 

  

Ksau 

Protokoll från möte 2018-05-23 anmäls och läggs till handlingarna. 

Protokoll från möte 2018-06-13 anmäls och läggs till handlingarna. 

____________________      

RÖS 

Protokoll från möte 2018-05-31 anmäls och läggs till handlingarna. 

____________________      

Skaraborgs kommunalförbund 

Protokoll från möte 2018-05-18 anmäls och läggs till handlingarna. 

_____________________ 

Delegationsbeslut – fritidsassistent (KS 2018/118) 

Beslut om lotteritillstånd enligt lotterilagen § 17 för Vadsbo idrottshistoriska sällskap. 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslutet och lägger det till 
handlingarna.  

______________________      

Delegationsbeslut – trafiksamordnare (KS 2018/55) 

Beslut om riksfärdtjänst för april månad 2018. 

Beslut om färdtjänst för april månad 2018. 

Beslut om skolskjuts för maj månad 2018.   

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslutet och lägger det till 
handlingarna.     

 

 

 


