
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-08-19 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14.00-16.00 

 
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 
Sebastian Clausson (S)  tj.görande ersättare 
Linnea  Wall (S) ledamot 
Leif  Udéhn (S) ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot  ej § 136 
Mats Karlsson (MP)  tj.görande ersättare   § 136 
Carl-Gunnar Sand (SD) ledamot 
 

Övriga deltagare Yvonne Gogolin (M) ersättare 
Anders Bredelius (M) ersättare 
Göte Andersson (M) ersättare 
Agneta Larsson (C) ersättare 
Jan Hallström (L) ersättare 
Anita Olausson (S) ersättare 
Björn Nilsson (S) ersättare 
Mats Karlsson (MP) ersättare 

  
(Närvarolistan fortsätter på sida 2). 

Justerare Ida Ekeroth  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 120-139 
 Malin Eriksson  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth  
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Övriga deltagare Thomas Johansson samhällsbyggnadschef 

Malin Eriksson administrativ chef 
Per Ahlström informationssäkerhetssmordnare § 121 
Camilla Thure säkerhetssamordnare § 122 
Gabriella Idholt folkhälsostrateg §§ 123-124 
Maria Nilsson digitaliseringsstrateg § 125 
Åsa Alvner sektorchef ledning § 126 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-08-19 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-08-19 

Anslagsdatum 2019-08-22 Anslaget tas ner 2019-09-14 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 120                                                   Dnr 22051  

Godkännande av dagordning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen     
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Kommunstyrelsen 

Ks § 121                                                   Dnr 2019/00196  

Risk- och sårbarhetsanalys för e-tjänsteplattformen 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar risk- och sårbarhetsanalys för e-tjänsteplattform.      

Bakgrund 

Om känsliga personuppgifter ska behandlas i en molntjänst ska en risk- och 
sårbarhetsanalys göras. En sådan ska belysa vilka risker som kan uppstå vid 
behandlingen samt hur dessa kan hanteras. Kommunens e-tjänsteplattform är tänkt 
att hantera sådana uppgifter och analys måste alltså göras och beslutas.   

Plattformen används för att skapa e-tjänster som medborgare och organisationer ska 
kunna använda i sina kontakter med kommunen. Det innebär ett enklare och mer 
effektivt arbetssätt jämfört med dagens olika lösningar. Plattformen kan också 
användas för kommuninterna tjänster. 

Plattformens drift sköts av leverantören Nordic Peak. All information som samlas in 
med hjälp av molntjänsterna lagras också på leverantörens servrar i Sverige. 

Risk- och sårbarhetsanalysen utgår från en informationsklassning. I den har en 
översiktlig bedömning gjorts av hur allvarliga konsekvenserna blir om plattformen 
inte är tillgänglig, om information i den sprids till obehöriga eller om informationen 
är oriktig. Det har sedan använts för att ta fram informationssäkerhetskrav att ställa 
på leverantören. En dialog har därefter förts med leverantören om hur de som 
organisation och hur deras e-tjänsteplattform motsvarar dessa krav. 

I analysen framgår i vilken grad leverantören lever upp till kraven och hur 
kommunen bör använda sig av plattformen.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) och Ida Ekeroth (S) tillstyrker arbetsutskottets 
förslag. 
 
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 § 121 (forts.)  

 

Underlag för beslut 

- Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-31 

- Informationssäkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-24 

- Risk- och sårbarhetsanalys för e-tjänsteplattform (sekretesshandling)  

 

Expedieras till: 
Informationssäkerhetssamordnare Per Ahlström 
Digitaliseringsstrateg Maria Nilsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 122                                                   Dnr 2019/00210  

Ny organisation för det brottsförebyggande arbetet inom MTG  

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar förslaget om en ny organisation kring det gemensamma 
brottsförebyggande arbetet (BRÅ) 

2. MTG Styrgrupp utökas med tekniska nämndens ordförande vid den del av mötet 
då BRÅ-frågor behandlas. 

3. BRÅ beredningsgrupp utses, varav en chef utses som sammankallande. 

4. När BRÅ beredningsgrupp bedömer att behov finns sätts en analysgrupp 
samman för orsaksanalys.       

Bakgrund 

MTG styrgrupp gav hösten 2018 kommunchefer i uppdrag att föreslå en 
ändamålsenlig organisation för BRÅ-arbetet på tjänstepersonsnivå. Förslaget är 
följande: 

Till MTG styrgrupp knyts BRÅ beredningsgrupp. Beredningsgruppen ska bereda 
strategiska frågor inom brottsförebyggande området inför MTG styrgrupp. I den 
föreslås följande chefer ingå: 

 Barn och utbildningschef ( Utbildning och kultur), Töreboda 

 Socialchef ( IFO/LSS/Psyk), Töreboda 

 Sektorchef utbildning, Mariestad 

 Sektorchef stöd och omsorg, Mariestad 

 Teknisk chef, Mariestad 

 Vård- och omsorgschef, Gullspång 

 Barn- och utbildningschef, Gullspång  

Utöver ovanstående ingår säkerhetssamordnare och folkhälsostrateger som genom 
sitt främjade och förebyggande folkhälsoarbete respektive säkerhetsarbete har en 
rådgivande funktion till beredningsgruppen. Folkhälsostrateger är sekreterare i  BRÅ 
beredningsgrupp. 

MTG styrgrupp kompletteras med tekniska nämndens ordförande och är rådgivande 
till respektive kommunstyrelse och förvaltningsorganisation om 
samverkansöverenskommelse med polisen, medborgarlöften och för beslut av 
tjänsteskrivelser från BRÅ beredningsgrupp.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 122 (forts.)  

 

Respektive kommuns förvaltningsorganisation är fortsatt en viktig aktör i det 
brottsförebyggande arbetet. Respektive verksamhet fortsätter med det 
brottsförebyggande arbetet som ingår inom respektive verksamhetsområde. 

Som en del i regeringens program Tillsammans mot brott erbjuder länsstyrelsen 
länets kommuner och polisen en utbildning 3 oktober 2019. Målet med utbildningen 
är att deltagande kommuner ska ha  en  plan för ett kunskapsbaserat 
brottsförebyggande arbete i samverkan. Den ska innehålla metod för hur 
organisationen regelbundet kartlägger problembilden, gör orsaksanalyser och tar till 
sig ny forskning. Det ska även finnas en beskrivning av hur kvalitetssäkring, 
utvärdering samt prioriteringskriterier för insatser görs.  

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 § 221/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-31 

 Säkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-19 

 Brottsförebyggande process och organisation i MTG    

 Töreboda kommun, protokollsutdrag ks § 159/19    

   

Expedieras till: 

Barn- och utbildningschef ( Utbildning och kultur), Töreboda 
Socialchef ( IFO/LSS/Psyk), Töreboda 
Sektorchef utbildning, Mariestad 
Sektorchef stöd och omsorg, Mariestad 
Teknisk chef, Mariestad 
Vård- och omsorgschef, Gullspång 
Barn- och utbildningschef, Gullspång 
Folkhälsostrateger MTG 
Säkerhetsfunktionen   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-08-19 

Sida 9 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 123                                                   Dnr 2019/00262  

Reviderat reglemente för folkhälsorådet 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till nytt reglemente.       

Bakgrund 

Folkhälsorådets nuvarande reglemente reviderades senast 2010. Under 2018 uppstod 
det vid ett par tillfällen oklarheter kring formalia för folkhälsorådet, bland annat 
utifrån att det saknas former för vem som ska ta hand om ordförandeskapet i det fall 
både ordförande och vice ordförande är frånvarande. I kommunstyrelsen lyftes också 
önskemål om att reglementet skulle visa på att folkhälsorådets ordförande ska väljas 
av kommunstyrelsen, bland kommunstyrelsens ledamöter i folkhälsorådet.  

Folkhälsorådet har sedan 2018 ett nytt samverkansavtal som fungerar som ramavtal 
för folkhälsorådets arbete. Det nya samverkansavtalet och utveckling inom folkhälsa 
som kunskapsområde motiverar ytterligare till en revidering.  

Folkhälsorådet fattade den 23 oktober 2018 beslut om att ett förslag till reviderat 
reglemente skulle tas fram. Förslaget har beretts i folkhälsorådets ledningsgrupp. 
Folkhälsorådet ställde sig bakom förslaget vid sitt sammanträde den 20 maj 2019. 

Detta förslag till reviderat reglemente baseras på nuvarande reglemente, föreslagna 
ändringar är markerade med rött.   

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 § 123 (forts.)  

 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 253/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-14 

 Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-13 

 Reviderat reglemente för folkhälsorådet, förslag 

 Protokollsutdrag FHR § 22/19 

 Protokollsutdrag FHR § 36/19 

 Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2018-2021       

 

Expedieras till: 
Folkhälsostrateg Gabriella Idholt 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 124                                                   Dnr 2019/00261  

Folkhälsostrategi 2020-2024 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till ny folkhälsostrategi för 2020-2024 med det 
övergripande målet ”Friska och trygga kommuninvånare med den bästa 
livskvaliteten” och fokus på psykisk hälsa genom fyra målområden;  

 Det tidiga livets villkor 

 Hemmiljö och närmiljö 

 Goda levnadsvanor 

 Kontroll, inflytande och delaktighet       

Bakgrund 

Mariestads kommun antog 2013 en folkhälsostrategi som ett fördjupat styrdokument 
för Vision 2030. Strategin gällde 2013-2017 och därefter antogs 2018 en någon 
reviderad version i väntan på förslag till ny strategi. Det är detta förslag till ny strategi 
som nu presenteras och föreslås gälla 2020-2024.  

Att vilja stärka psykisk hälsa är ett tydligt fokus för Mariestads kommun. Ett 
folkhälsoperspektiv på ett sådant arbete innebär att fokusera på friskfaktorer genom 
främjande arbete gentemot hela befolkningen och förebyggande arbete gentemot 
identifierade riskgrupper. Arbetet ska vara ett långsiktigt och strategiskt 
utvecklingsarbete. 

Det finns många faktorer som påverkar människors fysiska, psykiska och sociala 
hälsa. I det nationella folkhälsopolitiska ramverket lyfter man åtta områden som ska 
ses som bestämningsfaktorer i arbetet mot det övergripande målet som är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta 
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

De åtta områdena: 

1. Det tidiga livets villkor 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 

5. Boende och närmiljö 

6. Levnadsvanor 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 124 (forts.)  

 

7. Kontroll, inflytande och delaktighet 

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 

Inom folkhälsoarbetet är det viktigt att bevara komplexiteten i frågorna för att kunna 
ta ett helhetsgrepp om arbetsområdet och åstadkomma effekt som består över tid. 
Det innebär ofta att tydliggöra hur många aktörer som behöver samverka, hur 
dagsläget ser ut och hur vi tror att samhället kommer att se ut i framtiden.  

 

En god folkhälsa är ett viktigt samhälleligt mål och en förutsättning för ett hållbart 
samhälle. I det förslag som presenteras finns de arbetsområden som verksamheterna 
i Mariestads kommun uppfattar som viktigast i arbetet gentemot en god psykisk hälsa 
hos befolkningen i Mariestads kommun.  

Förslaget pekar ut fyra målområden; 

1. Det tidiga livets villkor 

2. Hemmiljö och närmiljö 

3. Goda levnadsvanor 

4. Kontroll, inflytande och delaktighet 

 

Folkhälsorådet ställde sig vid sitt sammanträde den 20 maj 2019 bakom förslaget till 
ny folkhälsostrategi med det övergripande målet ”Friska och trygga kommuninvånare 
med den bästa livskvaliteten” och fokus på psykisk hälsa genom fyra målområden; 
Det tidiga livets villkor, Hemmiljö och närmiljö, Goda levnadsvanor och Kontroll, 
inflytande och delaktighet.  

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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Ks § 124 (forts.)  

 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 254/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-14 

 Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-13 

 Folkhälsostrategi 2020-2024, förslag 

 Protokollsutdrag FHR § 24/19       

 

Expedieras till: 
Folkhälsostrateg Gabriella Idholt 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 125                                                   Dnr 2019/00270  

Rapport om arbete med digitalisering inom MTG-kommunerna 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.       

Bakgrund 

Sedan hösten 2018 har MTG-kommunerna en digitaliseringsledare på 50 procent av 
en heltidstjänst. Uppdraget som digitaliseringsledare innebär att samordna och driva 
utveckling mot en ökad digitalisering av MTG-kommunernas samtliga verksamheter.  

 
Digitalisering i MTG-kommunerna ska innebära en: 

 effektivare verksamhet  

 oförändrad eller förbättrad kvalitet  

 lägre nettokostnad för verksamheten  
 

Tyngdpunkten i uppdraget är verksamhetsutveckling. Digitaliseringsarbetet är ett 
koncentrat av projektledning, processledning, teknikutveckling och säkerhetsarbete 
blandat med ledarskap och medarbetarskap.  
 

Under hösten 2018 pågick ett nulägesarbete som gav svar på frågorna: 

 hur MTGs kommuner jobbat med digitaliseringsfrågan fram till nu (hösten 
2018)  

 vilka förutsättningar som finns att jobba med verksamhetsutveckling med 
hjälp av digitalisering i MTGs kommuner 

 vad som behöver göras framåt i tiden 
 

Då nulägetsarbetet visade på att en rad förutsättningar i form av arbetssätt och teknik 
saknades för att effektivt arbeta med verksamhetsutveckling med hjälp av 
digitalisering i MTG-kommunerna resulterade arbetet i en plan. Planen innehåller en 
rad olika aktiviteter som skapar dessa förutsättningar. Förutsättningar som i sin tur 
leder till ökad möjlighet till förändrade arbetssätt för att klara framtida utmaningar 
med fokus på effektivare arbetssätt i MTG-kommunerna. 

Planen togs fram tillsammans med kommuncheferna i MTG, IT-chef och 
digitaliseringsledare. Kommuncheferna beslutade om den slutgiltiga planen och är 
styrgrupp för arbetet. Arbetet med aktiviteterna i planen har pågått sedan februari 
2019 och beskrivs i detalj i underlag till beslut Rapport om arbete med digitalisering 
inom MTG-kommunerna. 
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MTG-styrgrupp informerades om planens innehåll på en informationspunkt på 
mötet den 5 februari 2019. Då beslutade MTG-styrgrupp att de verksamheter som 
anges i aktivitetsplanen ska ta fram förslag på minst en ny e-tjänst per verksamhet 
och att e-tjänsten ska innebära en förändring i arbetssätt som ger en effekt i nytta och 
ekonomi. I verksamheternas förslag ska det tydligt framgå vilken nytta och 
ekonomisk effekt som förväntas. 

Utöver denna plan har även arbete bedrivits inom andra aktuella digitaliseringsfrågor 
inom MTG-kommunernas verksamhet. Dessa områden är bland annat digitalt 
utanförskap, kommunernas optioner i Framtidens vårdinformationssystem, digitala 
signeringslistor, digitaliserad postgång med mera.  

Flera av de områden som ingår i kommunens Reformpaket bör nyttja 
digitaliseringens möjlighet när man tittar på förändrade arbetssätt. Här bör vi under 
tidig höst identifiera möjligheterna i de olika delarna och göra en plan det arbetet.    

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 förslaget.    

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 240/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-17 

 Digitaliseringsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-17       

 

Expedieras till: 
Digitaliseringsstrateg Maria Nilsson 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
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Ks § 126                                                   Dnr 2019/00248  

Organisationsförändring inom kommunstyrelsens verksamhet - 
Kultur, Fritid och Högskoleplattformen Dacapo Mariestad, 
Medborgarkontor m.fl. 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att kulturavdelningen och fritidsavdelningen blir en 
ny gemensam avdelning inom sektor ledning med en gemensam chef.  

2. Personal, arbetsledning och organisatorisk hemvist för högskoleplattformen 
Dacapo Mariestad flyttas från sektor ledning till sektor utbildning. Budget och 
verksamhet för högskoleplattformen Dacapo kommer även fortsättningsvis att 
hanteras och beslutas av kommunstyrelsen.  

3. Styrgruppen för Dacapo ska utökas med chefen för sektor utbildning. 

4. Driftcenter som idag sorterar under verksamhet teknik flyttas till  sektor ledning. 
Förflyttningen innebär ingen budgetjustering då verksamheten finansieras av 
interna intäkter. 

5. Utöver detta genomförs smärre justeringar av ansvar mellan befintliga enheter 
inom sektor ledning.       

Bakgrund 

Organisations- och chefsstrukturen inom sektor ledning är otydlig. Det finns även 
många chefer i en förhållandevis liten sektor. Utöver det finns det en otydlighet i 
flera verksamheters organisatoriska tillhörighet inom sektorn.  

I syfte att renodla uppdrag, ansvar och utveckla kundnyttan förslås en 
omorganisering.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med ändring av punkt 2 och 
tillägg av ny punkt 3 enligt Anders Karlssons (C)yrkande.   

Behandling på sammanträdet 

Anders Karlsson (C) yrkar att punkt 2 ska ändras till följande:  
 
Personal, arbetsledning och organisatorisk hemvist för högskoleplattformen Dacapo Mariestad 
flyttas från sektor ledning till sektor utbildning. Budget och verksamhet för högskoleplattformen 
Dacapo kommer även fortsättningsvis att hanteras och beslutas av kommunstyrelsen.  
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Vidare yrkar Karlsson (C) att en ny punkt 3 ska läggas till enligt följande:  
 
Styrgruppen för Dacapo ska utökas med chefen för sektor utbildning. 
 
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag med Anders 
Karlssons (C) ändrings- och tilläggsyrkande till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.     

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 2017/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-22 

 Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-22   

 Utredningsunderlag    

 

Expedierats till: 
Sektorchef ledning, Åsa Alvner 
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Medborgarförslag om hjärtstartare vid Tidavads skola 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar att tillgängliga hjärtstartare vid exempelvis Tidavads 
skola vore en livsviktig investering, men satsningen innebär också en stor kostnad 
för kommunen som bör vägas mot andra investeringar i hälsa. 

2. Kommunstyrelsen beslutar därmed att medborgarförslaget ska avslås.   

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att inventera och redovisa en 
aktuell lista över antalet hjärtstartare i Mariestads kommun och var dessa finns 
placerade.     

Bakgrund 

Ett medborgarförslag om hjärtstartare i Tidavad inkom till Mariestads kommun 
2018-12-11. Förslagsställaren föreslog Tidavads skolområde som bra plats för 
placering då det är många som rör sig där både dagtid, kvällar och helger samt att 
hjärtstartaren då skulle finnas nära till hands om något skulle hända i samband med 
evenemang vid fotbollsplanen. Att ha en hjärtstartare i Tidavad menade 
förslagsställaren vidare vore en bra investering då det kan upplevas långt till hjälp och 
en hjärtstartare kan rädda liv.  

Kommunfullmäktige överlämnade den 28 januari 2019, kf § 1, ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Svenska rådet för hjärt- och lungräddning (HLR) rekommenderar att hjärtstartare 
placeras på alla platser där det kan förväntas ske ett hjärtstopp per 5 år. Exempel på 
detta är större arbetsplatser, buss-, färje- och tågstationer, flygplatser, gym, simhallar, 
idrottshallar, kongresscentra, hotell, öppenvårdsinrättningar, större affärer/köpcentra 
m.m. En hjärtstartare rekommenderas vidare placeras så att den kan kommas åt 
under större delen av dygnet. Att placera den på ett skolområde innebär därför att 
placera den i ett skåp då själva skolbyggnaden endast är öppen på vardagar och då på 
dagtid. Hjärtstartaren ska vara lätt att finna, därför bör skåpet vara upplyst. För att 
skydda batterierna under vintern bör skåpet också om möjligt vara uppvärmt. Då 
hjärtstartaren är stöldbegärlig bör skåpet också vara larmat, i och med att det står 
obevakat stor del av dygnet.  

Inköpspris för en hjärtstartare för bruk av icke professionella ligger på cirka 10 000 – 
20 000 kr. Garanti-tiden är 2-8 år, beroende på modell. Uppvärmt skåp med 
belysning kostar från cirka 5 000 kronor i inköp. Till detta kommer driftskostnad för 
exempelvis byte av batteri och elektroder.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 127 (forts.)  

 

Tidavad är en så liten ort att placering av en hjärtstartare där ger anledning att som 
kommun också placera hjärtstartare på många andra platser såsom Ullervad, Sjötorp, 
Lyrestad och Lugnås. Flera av dessa platser har enligt hjärtstartar-registret 
företag/föreningar som har hjärtstartare, liksom det utanför Tidavad finns en 
bygdegård och en hembygdsförening som har hjärtstartare. Ingen av dessa är dock 
inte tillgängliga vid alla tider. Även inom Mariestad saknas hjärtstartare som är 
tillgänglig dygnet runt, förutom en vid ambulansstationen. Tillgängliga hjärtstartare 
vore en livsviktig investering, men det innebär också för kommunen en stor kostnad 
som bör vägas mot andra investeringar i hälsa.   

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 § 226/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-28 

 Folkhälsoplanerarens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-22 

 Protokollsutdrag kf § 1/19 

 Medborgarförslag 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Folkhälsostrateg Gabriella Idholt 
Pia Jansson Bröner, Tidavad Jennylund 1, Mariestad      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 128                                                   Dnr 2019/00032  

Medborgarförslag om att utsmycka Karlsholmeviken och 
Sjöhagaparken med två mindre fyrar 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar att det inte är lämpligt att placera en mindre fyr i 
Karlsholmeviken då denna skulle kunna vilseleda båtar. Vid Sjöhagsparken 
bedöms tillräcklig utsmyckning redan vara genomförd. 

2. Kommunstyrelsen beslutar därmed att medborgarförslaget ska avslås.   

3. Kommunstyrelsen ska beakta utsmyckningen med marint tema gällande 
gestaltning och utsmyckning.   

Bakgrund 

En medborgare har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag där 
han föreslår att kommunen ska utsmycka två platser i Mariestad med 2 stycken 
mindre fyrar. Den ena föreslås placeras vid strandkanten i Karlsholmeviken och den 
andra i Sjöhagaparken.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 28 januari 2019, kf § 1, överlämnat förslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Verksamhet teknik gör bedömningen att det är mindre lämpligt att placera en fyr i 
avseende att smycka ut staden i anslutning till Karlsholmeviken då sjöfart pågår ute i 
Vänern. En fyr där skulle kunna vilseleda båtar. Vidare föreslås en fyr placeras i 
Sjöhagaparken. Vid anläggandet av Sjöhagaparken och dess dagvattendammar 
anlades en fontän vilket verksamhet teknik anser tillräckligt som utsmyckning.  

Med anledning av ovan förslår verksamhet teknik att tekniska nämnden föreslår 
kommunstyrelsen att 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.      
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Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 225/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-28 

 Protokollsutdrag tn § 108/19 

 Protokollsutdrag kf § 1/19       

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Tekniska nämnden, nämndsekr. Ewa Sallova 
Lars Andersson, Madlyckevägen 22, 542 32 Mariestad 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 129                                                   Dnr 2019/00193  

Motion om utvecklingsplan för kransorterna runt Mariestad 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.   
 
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ida 
Ekeroths (S) förslag.      

Bakgrund 

Janne Jansson (S) har i motion till kommunfullmäktige den 29 april 2019, kf § 26, 
föreslagit att det ska upprättas utvecklingsplaner för samtliga kransorter i Mariestads 
kommun. Det finns sedan tidigare en utvecklingsplan för Sjötorp, men Jansson (S) 
menar att det borde finnas för samtliga kransorter. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 19 april 2019 överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Sektor samhällsbyggnad konstaterar att det i kommunens översiktsplan 
(Översiktsplan 2030) finns utvecklingsidéer för i första hand bostadsbebyggelse 
gällande samtliga kransorter, det vill säga Ullervad, Sjötorp, Lyrestad och Lugnås. 
Översiktsplanen visar vidare på omvandlingsområden och andra utvecklingsinsatser 
som med fördel bör kunna utvecklas i specifika planer för respektive kransort. 
Befintlig utvecklingsplan för Sjötorp kan fungera som modell för tillkommande 
utvecklingsplaner. 

Sektor samhällsbyggnad föreslår sammanfattningsvis att motionen tillstyrks och att 
uppdragen att ta fram utvecklingsplaner för kransorterna arbetas in i 
kommunstyrelsens verksamhetsplanering från och med år 2020.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att motionen ska bifallas.  
 
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.  
 
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 § 246/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-14 

 Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-11 

 Protokollsutdrag kf § 26/19 

 Motionen       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären Janne Jansson (S)) 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Utvecklingschef Jan Johansson) 
(T.f. planchef Adam Johansson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 130                                                   Dnr 2019/00041  

Motion om förbättring av kommunens vattenförsörjning 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med tekniska nämndens bedömning, att 
särskilda aktiviteter inte behöver initieras med anledning av motionen. I tekniska 
nämndens arbete med VA-verksamhet pågår aktiviteter som ska skapa 
förutsättningar för en långsiktig driftsäker vattenproduktion i linje med den VA-
plan som är antagen av kommunfullmäktige och som för närvarande är uppe för 
revidering.   

2. Kommunfullmäktige beslutar därmed att motionens ska avslås i sin helhet.     

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har till kommunfullmäktige i Mariestad inkommit med en 
motion om att förbättra kommunens vattenförsörjning. I motionen beskrivs de 
problem som uppstod i och med förra sommarens (år 2018) varma vattentemperatur 
i Vänern samt den isbildning som skapade stillestånd i vattenproduktionen under 
några timmar i januari 2019.  

Motionen föreslår två huvudsakliga åtgärder för att förebygga problem med 
vattenförsörjningen.  
 

1. Förflytta vattenintaget till ett djup som är under språngskiktet. Under 
språngskiktet är temperaturen mer eller mindre konstant.  

2. Skaffa reservvatten genom att anlägga en grundvattentäkt.  

Kommunfullmäktige har lämnat över motionen till tekniska nämnden för yttrande 
och verksamhet teknik ger följande kommentar och rekommendation.  

Gällande vattenintaget  

Att flytta vattenintaget till en plats som möjliggör intag på ett djup under 
språngskiktet skulle förbättra förutsättningarna gällande både temperatur och kvalitet 
vilket skulle skapa bättre förutsättningar för dricksvattenproduktionen. Dock är det 
en väldigt kostsam åtgärd då det krävs att vattenintaget placeras utanför 
Mariestadsfjärden för att uppnå tillräckliga djupförhållanden. Tidigare utredningar 
har visat på kostnader som till dagens kostnadsnivå bedöms till omkring 100 mnkr. 
Lindholmens vattenverk är föremål för utredning och åtgärder för att möta 
framtidens krav på dricksvattenproduktion där även klimatanpassningar ska planeras. 
Denna utredning kommer kunna utgöra underlag för vilka strategiska vägval som 
kommunen har att välja på gällande verkets utveckling. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 130 (forts.)  

 

Gällande reservvattentäkt  

Genom åren har kommunen satsat stora pengar på att ska möjligheter till 
reservvattentäkt utan att lyckas. Antagen VA-plan gör gällande att kommunen istället 
för att skapa en reservvattentäkt ska arbeta för att skydda den vattentäkten som finns 
genom att inrätta vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter och åtgärder och 
på så sätt säkerställa att huvudvattentäkten ska vara fungerande över tid. I VA-planen 
skapas förutsättningar att kunna bygga ihop Gullspångs- och Mariestads 
dricksvattennät vilket skulle skapa förutsättningar till att tillfälligt kunna försörja 
Mariestads kommun med reserv-/nödvatten. Verksamhet teknik arbetar även med 
att skapa hög driftsäkerhet på de prioriterande anläggningarna vilket förhoppningsvis 
ska förebygga större störningar i produktionen.  

Med anledning av detta bedömer verksamhet teknik att det inte finns behov av att 
initiera någon särskild utredning med anledning av 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 § 224/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-28 

 Protokollsutdrag tn § 119/19 

 Protokollsutdrag kf § 1/19 

 Motion från Miljöpartiet de gröna Mariestad       

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären Mats Karlsson (MP)) 
(Tekniska nämnden, nämndsekr. Ewa Sallova) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 131                                                   Dnr 2019/00257  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2020 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att justera brukningsavgifterna (§§ 13-14) i 
kommunens VA-taxa med +4,0 procent från och med den 1 januari 2020.    

2. Vid en förändring i investeringsnivån som påverkar förnyelsearbetets omfattning 
ska VA-taxan justeras i motsvarande omfattning.     

Bakgrund 

Sedan 2015 har VA-verksamheten lyckats nå målet om att hålla en förnyelsetakt på 
befintliga va-anläggningar. För att finansiera de kapitalkostnader som 
förnyelsearbetet medför behöver ytterligare driftmedel motsvarande 3,0 procent 
tillföras verksamheten.  

De reinvesteringarna som genomförs medför sänkta energikostnader vilket 
tillsammans med effektiviseringar inom organisationen förväntas balansera de andra 
mer generella kostnadsökningarna för personal, material etc. Viss osäkerhet finns 
kopplat till elmarknaden.  

De anläggningskostnaderna för byggnation av överföringsledning till områdena 
Moviken och Askevik som får effekt på 2020 års kapitalkostnader motsvarar 
ytterligare 1,0 procent av de driftmedlen VA-kollektivet har.  

Med anledning av ovan föreslår verksamhet teknik en justering av VA-taxans 
brukningsavgifter med +4,0 procent vilket också följer den prognos som VA-planen 
föreskriver.  

Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en 
villaägare med ungefär 20-25 kronor per månad.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
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 § 223/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-28 

 Protokollsutdrag tn § 124/19       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden, nämndsekr. Ewa Sallova) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 132                                                   Dnr 2019/00252  

Avfallstaxa för medlemskommunerna i Avfallshantering Östra 
Skaraborg 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa för 
Avfallshantering Östra Skaraborg.  

2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2020.   

3. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner i 
Avfallshantering Östra Skaraborg tar ett likalydande beslut i enlighet med 
utformat förslag.  

Bakgrund 

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om 
avfallstaxor flyttats från kommunalförbund till medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för 
solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom Avfallshantering Östra 
Skaraborg (AÖS) behövs därför likalydande beslut av samtliga medlemmars 
fullmäktigeförsamlingar. 

Under AÖS tio första verksamhetsår skapades genom samordningsvinster ett eget 
kapital som år 2010 uppgick till 50 miljoner kronor. Direktionen beslutade att 
använda merparten av det egna kapitalet till att finansiera utbyggnaden av 
matavfallssortering. Beslutet innebär att den högre kostnadsnivå som en etablerad 
och utbyggd insamling av matavfall innebär, ska täckas genom årliga avgiftshöjningar. 
AÖS föreslår att taxan höjs med cirka 5 procent årligen fram till 2024.  

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 
2019-08-19 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 132 (forts.)  

 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 228/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-31 

 Skrivelse avfallstaxa, ikraftträdande 1 januari 2020 

 Förslag till avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg     

 Protokollsutdrag från Kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg § 
13/19 Avfallstaxa, ikraftträdande 1 januari 2020 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Avfallshantering Östra Skaraborg) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 133                                                   Dnr 2019/00251  

Ny förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny förbundsförordning för AÖS 
att träda i kraft den 1 januari 2020. 

2. Arvodet till ordförande och vice ordförande ska vara rimligt i förhållande till 
arbetsinsats.  

Bakgrund 

Direktionen fastställer sedan tidigare ett fast arvode för ordförande enligt § 6 i 
förbundsförordningen. Vice ordförande erhåller i likhet med övriga ledamöter 
ersättning enligt bestämmelser som tillämpas för Skövde kommun. Förslaget till ny 
förbundsordning innebär att direktionen även kommer att besluta om fast arvode till 
vice ordförande. 

Den nuvarande ersättningen till vice ordförande bedöms inte motsvara den 
arbetsinsats som uppdraget kräver. Sedan bildandet år 2000 har kommunalförbundet 
ökat från  3 till 9 medlemskommuner och antalet invånare som omfattas av 
förbundet har mångdubblats. Behovet och omfattningen av politiska 
ställningstaganden och beredningar har ökat med förbundets storlek och inriktning. 
Bland annat efter Högsta Förvaltningsdomstolens prejudicerande dom den 13 
december 2013 som innebär att samtliga medlemskommuners 
fullmäktigeförsamlingar måste fatta likalydande beslut om förbundets taxor och 
föreskrifter. 

En särskild arbetsgrupp bestående av de tidigare ledamöterna Alda Danial (L) Tibro 
kommun, Lena Sjödahl (M) Falköpings kommun, Pierre Rydén (S) Hjo kommun 
samt förbundschef Lars Persson har utrett frågan på direktionens uppdrag.  

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 § 229/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-31 

 Skrivelse Förbundsförordning – arvode till vice ordförande 

 Protokollsutdrag från Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg § 
12/19 Förbundsförordning – arvode till vice ordförande 

 Förslag till förbundsförordning för Avfallshantering Östra Skaraborg 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Avfallshantering Östra Skaraborg) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 134                                                   Dnr 2019/00221  

Tillgänglighetsanpassning av residenset Marieholm 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till föreslagen verksamhetsanpassning av 
residenset Marieholm som innebär en tillgänglighetsanpassning av 
huvudbyggnaden. 

2. Kostnaderna för verksamhetsanpassningen ska följa det avtal om samutnyttjande 
av residenset Marieholm från 2013, vilket innebär en kostnadsfördelning på 25 
procent för Mariestads kommun, 25 procent för Västra Götalandsregionen och 
50 procent för Länsstyrelsen. 

3. Summan för verksamhetsanpassningen resulterar i en hyresökning för Mariestads 
kommun på cirka 100 000 kronor. Kostnaden för residenset finansieras via 
tekniska nämnden budget. Nämndens budget ska utökas med 100 000 kronor 
från och med år 2021.  

4. Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkansparter fattar likalydande 
beslut.        

Bakgrund 

Residenset Marieholm har sedan år 2013 samnyttjats via avtal av Länsstyrelsen, 
Västra Götalandsregionen och Mariestads kommun för kvalificerad representation, 
sammanträden konferenser och utbildningar. De tre parterna betalar årligen en fast 
avgift för att kunna nyttja residenset för ovanstående. Mariestads kommuns kostnad 
uppgår till 400 000 kronor per år.  

För att även fortsättningsvis kunna nyttja lokalerna i samma utsträckning som 
tidigare är det nödvändigt att anpassa lokalerna för att ta hänsyn till olika 
funktionsvariatoner. Länsledningen har därför tagit upp behovet av att 
huvudbyggnaden på residenset bör tillgänglighetsanpassas för att motsvara moderna 
krav på tillgänglighet. 

På uppdrag av Länsstyrelsen har Statens fastighetsverk, som äger fastigheten, lämnat 
ett förslag till tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden på residenset Marieholm.  

Förslaget innebär att huvudbyggnaden byggs om med ny trappa med trapphiss 
(entré), samt hiss och ny spiraltrappa från bottenvåning till våning 1 samt övrig 
tillgänglighetsanpassning av bottenvåning och våning 1. Kostnaderna för 
anpassningarna innebär en hyresjustering om 362 000 kronor per år. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 134 (forts.)  

 

Länsstyrelsen föreslår att kostnaderna för verksamhetsanpassningen ska följa det 
avtal om samutnyttjande av residenset Marieholm från 2013 vilket innebär en 
kostnadsfördelning om 25 procent för Mariestads kommun, 25 procent för Västra 
Götalandsregionen och 50 procent för Länsstyrelsen. För Mariestads kommun 
innebär detta en ökning av kostnaderna för residenset med cirka 100 000 kronor per 
år.  

Ombyggnationen av residenset påbörjas tidigast år 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 29 maj 2019, 
ksau § 206, att återremittera ärendet för fortsatt handläggning och ett tydliggörande 
av vilka lokaler avtalet avser.  
 
Den föreslagna tillgänglighetsanpassningen avser endast huvudbyggnaden. Ärendet är 
initierat av Länsstyrelsen och det är anledningen till att det endast är 
huvudbyggnaden som är föreslagen för tillgänglighetsanpassning. Länsstyrelsen 
önskar på sikt även att övriga fastigheter som kavaljersflygeln och köksflygeln ses 
över ur tillgänglighetssynpunkt, men i nuläget är det endast huvudbyggnaden som är 
aktuell då det är i denna byggnad som merparten av Länsstyrelsen verksamhet sker.  
 
Västra Götalandsregionen, som också är samverkanspart när det gäller residenset, 
fattade den 4 juni 2019 beslut om att ställa sig positiv till föreslagen 
tillgänglighetsanpassning, under förutsättning att övriga parter fattar motsvarande 
beslut.   

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 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-14 

 Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-13 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2019-06-04, § 158 

 Ritningar över residenset med föreslagen tillgänglighetsanpassning (entré, 
bottenvåning och våning 1) upprättad av Ritningen arkitektbyrå januari 2019 

 Gällande avtal om samutnyttjande av residenset Marieholm daterat februari 2013      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 134 (forts.)  

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
Ekonom Elisabeth Westberg 
Teknisk chef Michael Nordin 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Länsstyrelsen, Sara Brandberg sara.brandberg@lansstyrelsen.se 
Västra Götalandsregionen Agneta Forsell agneta.forsell@vgregion.se 
Västra Götalandsregionen Peter Detterberg peter.detterberg@vgregion.se 

 

mailto:sara.brandberg@lansstyrelsen.se
mailto:agneta.forsell@vgregion.se
mailto:peter.detterberg@vgregion.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 135                                                   Dnr 2019/00217  

Ansökan om kommunalt anslag till Laxfondens verksamhet 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå högst 60 000 kronor för kompletterande 
utsättning av lax- och öringssmolt i Vänern under år 2020. 

2. Kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2020. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att en majoritet av kommunerna utmed 
Vänern bidrar med medel enligt förslaget. 

4. För år 2021 och 2022 får Laxfond Vänern inkomma med ny ansökan som 
innehåller ett utförligare underlag gällande ekologisk och ekonomisk långsiktighet 
för laxfisket i Vänern.  Kommande ansökan och underlag bör beredas och 
förankras inom ramen för Vänersamarbetet.        

Bakgrund 

Laxfond Vänern är bildad av kommuner och länsstyrelser runt Vänern och den 
huvudsakliga uppgiften är utsättning av lax- och öringssmolt. Sedan fonden bildades 
på 1980-talet har avkastningen av stiftelsens kapital finansierat verksamheten. På 
senare år har möjligheterna med att få avkastning på kapital dock blivit försämrat. I 
dagsläget räcker det till att finansiera ungefär hälften av den mängd smolt som 
behövs enligt Laxfond Vänerns beräkning. För att hitta ett långsiktigt sätt att 
finansiera den resterande delen driver Laxfond Vänern ett projekt för att etablera ett 
system av frivilligavgifter från sportfiskare, entreprenörer och andra intressenter till 
laxfisket runt Vänern. Under tiden som systemet blir etablerat söker Laxfond Vänern 
pengar från kommunerna runt Vänern för att finansiera utsättningen av smolt.  

Syftet med utsättningen av lax- och öringssmolt är att tillgodose att Vänern har ett 
hållbart och uthålligt fiske som är attraktivt för sportfiske. 

Laxfond Vänern söker 60 000 kronor per år i tre år, totalt 180 000 kronor för åren 
2020, 2021 och 2022.  

Koppling till Vision 2030 

Ett attraktivt sportfiske i Vänern gynnar besöksnäringen och bidrar till en levande 
skärgård och marina inslag i kommunen samt kan leda till nya arbetstillfällen.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 135 (forts.)  

 

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 § 256/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-13 

 Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-13 

 Laxfondens ansökan  

 Fördelningsförslag Vänerkommunerna        

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson 
Projektledare Lotta Samuelsson 
Ekonom Ida Nilsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 136                                                   Dnr 2019/00265  

Budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling 
Väst 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget- och verksamhetsplan 2020-2022 för 
Tolkförmedling Väst.    
 
Marie Engström Rosengren (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut 
i ärendet.   

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst har skickat handlingar för budget- verksamhetsplan 2020-2022 
för granskning. Budgeten är enligt självkostnadsprincipen i balans. För att uppnå en 
driftsbudget i balans inför budgetåret 2020 har en prishöjning på 2,0 procent gjorts 
för att möta ökade drifts- och personalkostnader. Motsvarande höjning 2019 var 2,5 
procent.  

Baserat på kommunens köpta tjänster från förbundet hittills under 2019 beräknas 
höjningen på årsbasis motsvara 30 000 kronor 2020. 

I övrigt finns det inga synpunkter på förslaget till budget och verksamhetsplan 2020-
2022 i Tolkförmedling Väst.  

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 § 255/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-07 

 Redovisningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-03 

 Förslag till budget- och verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst.       

Expedieras till: 
Tolkförmedling Väst, Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 137                                                   Dnr 2019/00026  

Partistöd till Sverigedemokraterna, Mariestadspartiet och 
Kristdemokraterna 2019 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sverigedemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mariestadspartiets ansökan om 
partistöd för år 2019. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kristdemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2019.  

Bakgrund 

Den 28 maj 2019 inkom Sverigedemokraterna i Mariestad, den 17 juni 2019 inkom 
Mariestadspartiet och den 19 juni inkom Kristdemokraterna med en begäran om 
partistöd för innevarande år. 

Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  årligen 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har använts ska 
även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 

Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente med 
regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att förtydliga 
rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt reglementet ska partierna i 
fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har använts 
föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen 
av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska inkomma till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas fullmäktige 
för beslut.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens båda beslut. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 137 (forts.)  

 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 258/19 

 Protokollsutdrag ksau § 230/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-31 

 Begäran från Sverigedemokraterna i Mariestad om partistöd, med skriftlig 
redovisning samt granskningsintyg, inkommen 2019-05-28 

 Begäran från Mariestadspartiet om partistöd, med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg, inkommen 2019-06-17 

 Begäran från Kristdemokraterna om partistöd, med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg, inkommen 2019-06-19 

 Reglemente Regler för partistöd, Mariestads kommun, antaget av 
kommunfullmäktige 2019-02-25 (KS 2019/47)   

 Protokollsutdrag kf § 13/19 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Administrativa enheten) 
(Ekonomienheten) 
(Sverigedemokraterna) 
(Mariestadspartiet) 
(Kristdemokraterna) 
(Ekonom Ida Nilsson) 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-08-19 

Sida 40 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 138                                                   Dnr 2019/00108  

Redovisning av delegationsbeslut 

  

Inga delegationsbeslut finns att redovisa till sammanträdet.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 139                                                   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. Kultur- och fritidsberedningen 
Protokoll från sammanträde den 14 maj 2019 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 12 juni 2019 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Protokoll från sammanträde den 26 juni 2019 

4. Mariehus Fastigheter AB 
Protokoll från årsstämma den 7 maj 2019 

5. Mariehus Uttern AB 
Protokoll från årsstämma den 7 maj 2019    

6. Mariehus Ärlan AB 
Protokoll från årsstämma den 7 maj 2019 

7. Mariehus Fastigheter AB 
Protokoll från konstituerande möte den 7 maj 2019 

8. Mariehus Uttern AB 
Protokoll från konstituerande möte den 7 maj 2019 

9. Mariehus Ärlan AB 
Protokoll från konstituerande möte den 7 maj 2019 

10. Mariehus Fastigheter AB 
Protokoll från styrelsemöte den 7 maj 2019 

11. Mariehus Fastigheter AB 
Protokoll från styrelsemöte den 7 maj 2019 

12. Mariehus Uttern AB 
Protokoll från styrelsemöte den 7 maj 2019 

13. Mariehus Ärlan AB 
Protokoll från styrelsemöte den 7 maj 2019 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-08-19 

Sida 42 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

14. Mariehus Fastigheter AB 
Protokoll från styrelsemöte den 4 juni 2019 

15. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Protokoll från direktionens sammanträde den 28 februari 2019 

16. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Protokoll från direktionens sammanträde den 25 april 2019 

17. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Protokoll från direktionens sammanträde den 27 april 2019 

18. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 
Dom i mål nr M 26-19 

    

 
 


