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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl. 14:00-15:35 

 
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 
Anders Bredelius (M), tjänstgörande ersättare 
Sven-Inge Eriksson (KD), ledamot 
Göran Hellström (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ledamot 
Linnea Wall (S), ledamot 
Leif Udéhn (S), ledamot 
Marie Engström Rosengren (V), ledamot 
Carl-Gunnar Sand (SD), ledamot 
Göte Andersson (M), ersättare 
Sebastian Clausson (S), ersättare 
Mats Karlsson (MP), ersättare 
Jane Rosenlind (V), ersättare 

 

Övriga deltagare Kristofer Svensson, kommunchef 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Jonas Johansson, utvecklingschef § 2 
Susanné Wallner, utvecklingsstrateg § 2 
Åsa Alvner, sektorchef § 3 
Adam Johansson, planchef §§ 4-10 

 

Justerare Ida Ekeroth 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-18 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-01-13 

Anslagsdatum 2020-01-16 Anslaget tas ner 2020-02-07 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 1                                                   Dnr 22051  

Godkännande av dagordning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 2                                                   Dnr 26704  

Information: ElectriVillage, lägesbild 

  

Genom ElectriVillage arbetar Mariestads kommun med att uppfylla tuffa klimatmål 
som Agenda 2030 om en fossiloberoende fordonsflotta och Parisavtalet. Samtidigt 
skapas förutsättningar för samhällsutveckling med nya affärsmöjligheter, fler 
arbetstillfällen, ny kompetens och ökad attraktionskraft för Mariestad. ElectriVillage 
är en långsiktig investering för att utveckla både lokalt och regionalt näringsliv och 
skapa nya jobb i en hållbar och attraktiv kommun. 

Utvecklingschef Jonas Johansson tillsammans med utvecklingsstrateg Susanné 
Wallner ger en lägesbild om ElectriVillage, bland annat redovisas status för tidigare 
projekt, pågående projekt, framtidsspaning och analys av kostnader och 
intäktseffekter för Mariestad.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 3                                                   Dnr 2019/00476  

Ansökan om statliga medel för kommunal ledningsplats  

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att investera i en robust ledningsförmåga vid kriser 
eller höjd beredskap vid civilt försvar och ansöka hos myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap om statligt stöd för åtgärderna. 

2. Investeringen genomförs under två år, 2020-2021, och finansieras genom att 
tilldela tekniska nämnden totalt 892 000 kronor från kommunstyrelsen 
investeringsmedel för utökat lokalbehov. 

3. Ansvarig för stadshuset ska informeras löpande genom processen om vilka beslut 
som fattas. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap medfinansierar resterande medel.       

Bakgrund 

Kommuner och landsting ska enligt lag ha en låg sårbarhet i sin verksamhet och ha 
en god förmåga att hantera krissituationer i fredstid. Kommuner och landsting skall 
därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 

Efter bombhotet mot stadshuset våren 2019 togs en kontakt med myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) som har tittat på hur kommunens 
ledningsförmåga och robusthet är i nuläget. MSB har lämnat en rapport på förslag på 
åtgärder i stadshuset som man anser att kommunen bör vidta. Åtgärderna rör bland 
annat krislednings kommunikation och andra säkerhetshöjande åtgärder i främst 
stadshuset. Syfte med åtgärderna är att stärka kommunens motståndskraft och 
ledningsförmåga vid kriser och övergång till civilt försvar.  

Då merparten av investeringarna är åtgärder som avser fastigheten föreslås att 
kommunstyrelsen överlåter uppdraget att genomföra åtgärderna till tekniska 
nämnden.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet ”Ansökan om statliga medel 
för kommunal ledningsplats” vid sitt sammanträde den 11 december 2019. 
Arbetsutskottet gav vid detta tillfälle kommunchefen i uppdrag att komplettera 
underlaget inför beslut i kommunstyrelsen. Kompletteringen skulle avse revidering av 
ytterligare åtgärder som bör vidtas, bland annat teknisk utrustning i Vänersalen med 
hänvisning till ledningslokaler för bästa förmåga att dela och samverka för en 
gemensam lägesbild, kameraövervakning i garaget samt rutin för garageporten vid 
hotsituation.   
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Teknisk utrustning är avgörande för att erhålla bästa förmåga för att dela och 
samverka för en gemensam lägesbild. För att kunna använda Vänersalen som en 
inriktning och samverkansfunktion vid en större händelse måste den tekniska 
utrustningen som finns i Vänersalen bytas ut, då den i dagsläget är synnerligen 
bristfällig. Framför allt är det bordsmikrofonerna som behöver bytas ut. Kostnaden 
för detta uppgår till 11 650 kronor. 

Rutinen för hantering av garageporten vid hotsituation i stadshuset måste ses över 
men även att möjligheten för kameraövervakning i garaget utreds. Kostnaden för 
kameraövervakning är cirka 55 000 kronor. I kostnaden ingår även passagesystem för 
gångdörren i porten som förses med en kortläsare för in- och utpassage. 

Den totala investeringen inklusive bordsmikrofoner och kameraövervakning blir 
således 1 784 000 kronor. Om kommunen ansökan om 50 procents medfinansiering 
från MSB beviljas, innebär det en investeringsutgift för kommunen på 892 000 
kronor. 

Vid val av ledningslokaler måste dessa vara strategiskt placerade inne i byggnaden så 
att alla säkerhetsaspekter tillgodoses.  

Ansökan till MSB om pengar för ovanstående åtgärder kan göras efter det att 
kommunstyrelsen beslutat om investeringen.   

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att investera i en robust ledningsförmåga vid kriser eller 
höjd beredskap vid civilt försvar och ansöka hos myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap om statligt stöd för åtgärderna. 

2. Investeringen genomförs under två år, 2020-2021, och finansieras genom att 
tilldela tekniska nämnden totalt 858 000 kronor från kommunstyrelsen 
investeringsmedel för utökat lokalbehov. 

3. Ansvarig för stadshuset ska informeras löpande genom processen och vilka beslut 
som fattas. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap medfinansierar resterande medel.   

Kommunchefens reviderade förslag till kommunstyrelsen, på uppdrag av 
arbetsutskottet 

Revideringen i förslag till beslut avser de ökade medlen (beslutspunkt 2), från 858 000 
kronor till 892 000 kronor, vilket hänförs till utökade åtgärder. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
tillsammans med kommunchefens revidering och finner att kommunstyrelsens 
beslutar i enlighet med förslagen.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 419/19 
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Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-07 (rev. efter ksau) 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-27 (komplettering/revidering) 

Lag 2006:544 om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 

Expedieras till: 
Sektorchef Åsa Alvner 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
Fastighetschef Hans Björkblom 
Controller Anna Kjellberg 
Controller Elisabeth Westberg 
Ekonomichef Christina Olsson 
VD Mariehus Stefan Rånes 
Säkerhetssamordnare Camilla Thure och Johan Broberg 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 4                                                   Dnr 2019/00489  

Beslut om uppdrag: Program för Muggebo - Sandbäcken 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge planenheten i uppdrag att ta fram förslag till 
program för Muggebo – Sandbäcken.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 november 2019, § 416, om 
uppdrag att ta fram förslag till områden som kan vara aktuella för planläggning av 
industri och bostäder. 

Sektor samhällsbyggnad har berett uppdraget och tagit fram förslag till områden som 
föreslås planläggas för industri och bostäder. De områden som föreslås planläggas 
har sammanställts och redovisas i en karta.  

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 § 430/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-05 

Tf. planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-04   

Karta   

Protokollsutdrag ksau § 416/19 

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 5                                                   Dnr 2019/00493  

Beslut om uppdrag: Ändring av detaljplan för del av Gärdet 4:2 
och Katrinefors 1:1 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge planenheten i uppdrag att ta fram förslag till 
ändring av detaljplan för del av Gärdet 4:2 och Katrinefors 1:1.  

Bakgrund 

Metsä Tissue planerar att bygga ut verksamheten på fastigheten Gärdet 4:2. Den 
planerade utbyggnaden har ännu inte projekterats men det kan inte uteslutas att 
utbyggnaden behöver föregås av planändring.  

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 § 427/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-05 

Tf. planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-04 

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 6                                                   Dnr 2019/00492  

Beslut om uppdrag: Detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, 
Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge planenheten i uppdrag att ta fram förslag till 
detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 oktober 2019, § 360, om uppdrag 
för en fördjupad undersökning om området runt Lekevi. Uppdraget innefattar att 
undersöka förutsättningar för nya bostäder i området Lekevi – Dala och redovisa ett 
helhetsgrepp för området i en utvecklings- och underhållsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 november 2019, § 416, om 
uppdrag att ta fram förslag till områden som kan vara aktuella för planläggning av 
industri och bostäder. 

Sektor samhällsbyggnad har berett uppdraget och tagit fram förslag till områden som 
föreslås planläggas för industri och bostäder. De områden som föreslås planläggas 
har sammanställts och redovisas i en karta. Området vid Lekevivägens förlängning 
och söder om Radbyn föreslås utvecklas med nya bostäder i villor, par-, rad- och 
kedjehus. Området är utpekat i översiktsplanen 2018 för detta ändamål.  

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 § 428/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-05 

Tf. planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-04 

Karta      

Protokollsutdrag ksau § 416/19 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 7                                                   Dnr 2019/00490  

Beslut om uppdrag: Detaljplan för del av Ladukärr 2:1 m.fl., 
Ladukärr, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge planenheten i uppdrag att ta fram förslag till 
detaljplan för del av Ladukärr 2:1 m.fl., Ladukärr, Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 november 2019, § 416, om 
uppdrag att ta fram förslag till områden som kan vara aktuella för planläggning av 
industri och bostäder. 

Sektor samhällsbyggnad har berett uppdraget och tagit fram förslag till områden som 
föreslås planläggas för industri och bostäder. De områden som föreslås planläggas 
har sammanställts och redovisas i en karta. Ett identifierat område som kan vara 
aktuellt för nya verksamheter är ett markområde längs Marieforsleden, mellan vägen 
och stadsdelen Ladukärr.  

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 § 429/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-05 

Tf. planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-04 

Karta  

Protokollsutdrag ksau § 416/19 

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 8                                                   Dnr 2016/00396  

Beslut om antagande: Detaljplan för kv. Hyveln m.fl., 
Mariestads tätort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till detaljplan för kv. Hyveln m.fl. Mariestads 
tätort, Mariestads kommun ska antas.         

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 januari 2017, § 23, om uppdrag att 
ta fram förslag till detaljplan för fastigheterna Hyveln 8, 11 och 14. Planområdet 
utvidgades i ett senare beslut av arbetsutskottet den 24 maj 2017, § 209, till att även 
innefatta fastigheterna Hyveln 9, 12 och 13 inom samma kvarter. Arbetsutskottets 
beslut föranleddes av en ansökan om planbesked från Vadsbolås. Företaget äger 
större delen av marken inom föreslaget planområde. Planenheten och Vadsbolås har 
ingått ett planavtal som reglerar kostnader och åtaganden för detaljplanens 
framtagande.  

Planförslagets inriktning är att möjliggöra för en flexibel markanvändning där 
användningsslagen bostäder, centrum, vårdcentral och småindustri delvis 
kombineras. Planförslaget har också ambitionen att skapa förutsättningar för en 
förlängning av stadens centrumbebyggelse längs med norra delen av Viktoriagatan 
och mot Katthavet. I linje med planförslagets ambition samt omkringliggande 
befintlig och planerad bebyggelse, föreslås en höjdsättning på 16 meter inom hela 
planområdet. Förslagets planområde omfattar cirka 1,8 hektar, varav 11 600 kvm är 
kvartersmark.  

Planförslaget var föremål för samråd under våren 2019 och granskning under hösten 
2019. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett särskilt 
utlåtande/granskningsutlåtande. Med anledning av inkomna synpunkter har mindre 
justeringar i planförslaget gjorts. Planförslagets huvudinriktning har dock varit 
oförändrad.  

Beslutet om antagande hanterades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 
november 2019, men noteras att ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för 
beslut. Med anledning av detta ändras därför förslag till beslut till att 
kommunfullmäktige beslutar att förslag till detaljplan för kv. Hyveln m.fl. Mariestads 
tätort, Mariestads kommun. I övrigt inga förändringar.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-17 

Protokollsutdrag ksau § 386/19 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-13 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)  

Planbeskrivning (antagandehandling)  

Behovsbedömning om miljökonsekvensbeskrivning kv. Hyveln m.fl.  

Granskningsutlåtande  

Luktutredning (2019)  

Översvämningsutredning (2019)  

Utredning av industribuller (2007)  

Bullerutredning centrala Mariestad PM (2016)  

Riskanalys farligt gods (2016)  

Utredning av markföroreningar Hyveln 8 (2018)           

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planchef Adam Johansson) 
(Planarkitekt Erik Söderström) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 9                                                   Dnr 2017/00345  

Beslut om antagande: Detaljplan för Törnberga 1:5 m.fl., 
Mariestads centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till detaljplan för Törnberga 
1:5 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads kommun.       

Bakgrund 

Sjölyckan har i översiktligt planeringsunderlag sedan lång tid tillbaka identifierats som 
en lämplig utbyggnad av Mariestads tätort och för närvarande pågår genomförandet 
av områdets två första antagna detaljplaner, vilka huvudsakligen möjliggör 
villabebyggelse. Planläggningen av Törnberga 1:5 m.fl. är att se som nästa steg i 
utbyggnaden av det nya bostadsområdet och beslut om att ge planenheten i uppdrag 
att planlägga aktuellt område fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 
oktober 2017, § 355.  

Huvudsyftet med detaljplanen för Törnberga 1:5 m.fl. är att skapa byggrätter för nya 
bostäder i Sjölyckans östra delar och möjliggöra en fortsatt utveckling av området 
enligt intentionerna i tidigare dokument och beslut. Planen syftar även till att 
möjliggöra en områdesentré och viss centrumverksamhet i planområdets södra del. 
Utöver detta finns även användningen skolverksamhet angiven – detta i syfte att 
möjliggöra att exempelvis en förskola skulle kunna inrymmas i bottenvåningen i 
något av bostadshusen; bestämmelsen är dock inte specificerad till vilken typ av 
skolverksamhet som avses.  

Planförslaget innehåller fyra byggrätter för bostäder i flerbostadshus vid Vänergatan 
och längs med en ny anslutningsgata som kopplar ihop Vänergatan med tidigare 
planlagt område längre norrut. Den södra byggrätten möjliggör bebyggelse med en 
byggnadshöjd på maximalt 14 meter – de tre norra byggrätterna möjliggör bebyggelse 
med en byggnadshöjd på maximalt 28 meter.  

Planområdet innehåller även avsatt gatumark där en busshållplats kan tillkomma, 
samt tar höjd för att anslutningspunkten till Vänergatan på sikt skulle kunna komma 
att omvandlas till en cirkulationsplats av mindre modell. Dessutom möjliggör den en 
förlängning ytterligare norrut av anslutningsgatan. Ett e-område avsatt för 
transformatorstation till vilken bebyggelsen kommer att kopplas är placerat centralt 
inom planområdet.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 2/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-17 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-10 

Plankarta Törnberga 1:5 m.fl., antagandehandling 

Planbeskrivning Törnberga 1:5 m.fl., antagandehandling 

Behovsbedömning MKB  

Geoteknisk undersökning (BGAB, 2008-11-28) 

Markteknisk undersökning (Mitta, 2018-01-08)  

Dagvattenhanteringsplan (MarkCon AB, 2017-09-29) 

Trafikanalys Sjölyckan 

Trafikbulleranalys för detaljplan för Törnberga 1:5 m.fl.  

Särskilt utlåtande 

Granskningsutlåtande       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planchef Adam Johansson) 
(Planarkitekt Lisa Heller) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 10                                                   Dnr 2019/00427  

Yttrande över ansökan nätkoncession Hallsberg-Stenkullen  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Mariestads kommun lämnar följande yttrande i ärende, Energimarknadsinpektionens 
diarienummer 2008-100035:   
 

 Ansökan bedöms inte påverkar några kommunala detaljplaner, 
områdesbestämmelser eller översiktsplan. 

 Tidavads skola F-6 med fritidshem och Tidavads förskola med fyra 
avdelningar ligger på fastigheten Tidavad 3:7, drygt 500 meter sydost om 
befintlig luftledning. 

 Kommunen lämnar inga synpunkter på föreslagna skyddsåtgärder. 

 Kommunen har i övrigt inget att tillföra prövningen.  

Bakgrund 

Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att fortsatt 
använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). 

Ansökan avser en luftledning från Hallsberg till Stenkullen och går genom Mariestads 
kommun. Ledningen ska drivas med 400 kV (nominell spänning) och konstrueras för 
420 kV (konstruktionsspänning). Det är Energimarknadsinspektionen som beslutar 
om ledningen ska få fortsatt tillstånd. 

Berörd kommun av ansökan är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen 
(2013:208). För att Energimarknadsinspektionen ska kunna fatta beslut i ärendet 
krävs yttrande från Mariestads kommun. 

Ärendet har beretts av planenheten i samråd med verksamhet miljö och bygg 

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 § 431/19 
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Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-29 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-22 

Remiss begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession,  
2019-11-04 Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje avseende 400 kV 
ledningen Hallsberg – Stenkullen jämte två 400 kV anslutningsledningar vid 
Timmersdala (Ärende 2008-100035)  

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Energimarknadsinspektionen (registrator@ei.se)  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 11                                                   Dnr 2019/00378  

Yttrande över revisionsrapport om intern kontroll av 
leverantörsfakturor 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande över revisionsrapport 
gällande intern kontroll i hanteringen av leverantörsfakturor. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrandet med förslag till åtgärder till 
kommunrevisionen.   

3. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna enligt 
bifogat remissyttrande. Detta arbete ska följas upp under 2020.  

Bakgrund 

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat hanteringen av 
leverantörsfakturor. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen och 
nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll gällande hanteringen av 
leverantörsfakturor.  

Revisionens bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas i 
leverantörsfakturahanteringen i huvudsak är tillräcklig, men att det finns avvikelser 
som behöver följas upp och åtgärdas. Ekonomiavdelningen är överens med 
revisionen i de brister som påtalas i rapporten, och har med anledning av detta 
upprättat ett förslag med åtgärder som kommer att vidtas. 

Åtgärderna avser främst förändringar i den centrala fakturahanteringen och kommer 
att implementeras under kommande år. Hur förändringarna påverkar sektorerna 
kommer att delges nämnderna allt efter som.  

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 § 420/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-29 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-21. 
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Förslag till yttrande över revisionsrapport gällande intern kontroll av 
leverantörsfakturor, rev. 2020-01-03 

Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i hanteringen av leverantörsfakturor, 
september 2019.  

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Samtliga nämnder (via nämndsekr.) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 12                                                   Dnr 2019/00402  

Ny ledningsorganisation för Maria Nova 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna förändringen av 

ledningsorganisation för Maria Nova. 

2. De två tillkommande enhetschefstjänsterna ska finansieras via de projektmedel 

som finns i verksamheten.             

Bakgrund 

I dag är en rad olika verksamheter som vänder sig till vuxna i behov av stöd 
lokaliserade till medborgarresurs Maria Nova. Det är vuxenhandläggare, 
arbetsmarknadssekreterare, beroendecentrum, försörjningsstöd, 
arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet samt olika arbetsmarknadsprojekt Dessa 
olika verksamheter har olika chefer som samverkar inom området.  

Syftet med samlokaliseringens är att den enskilde ska kunna vända sig till ett ställe 
och där få den hjälp man behöver. Verksamheten är brokig med många olika 
yrkeskategorier som ska samverka med den enskildes bästa för ögonen. 

Över tid har verksamheten växt och funktionen som avdelningschef måste renodlas 
för att vi på bästa sätt ska kunna möta framtidens utmaningar vad gäller 
sysselsättning, arbete, studier, och försörjning.  

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 § 364/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-23 

Socialchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-21  

Förslag till ny ledningsorganisation Maria Nova     
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MBL § 19 Utdrag ur samverkansprotokoll  

MBL § 11 Utdrag ur samverkansprotokoll 

 

Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Socialchef Karin Utbo 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 13                                                   Dnr 2019/00431  

Taxa enligt livsmedelslagen och förordning om offentlig kontroll 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förändringarna i de kommunala 
taxebestämmelserna för att anpassa dessa till den nya EU-förordningen 2017/625 om 
offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som trädde i kraft den 14 december 2019.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den nya taxan till 901 kronor per timma. 

3. Miljö- och byggnadsnämnden tilldelas rätten att årligen uppräkna taxan enligt 
konsumentprisindex.      

Reservation 

Ida Ekeroth (S) och Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Ida Ekeroths (S) yrkande.               

Bakgrund 

För att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll 
efter årsskiftet behöver de kommunala taxebestämmelserna anpassas till den nya EU-
förordningen 2017/625 om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i 
kraft 14 december 2019. 

SKL har tagit fram ett nytt underlag till kommunerna för taxa för livsmedelskontroll 
anpassade till den nya kontrollförordningen. Om justeringar inte görs kommer 
kommunernas taxor efter den 14 december delvis bygga på ett regelverk som inte 
längre gäller. Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 
2020 men förordningsändringar kommer att beslutas under senhösten 2019. 

Utifrån ändringarna i svensk lagstiftning kommer kommunerna troligen att behöva 
revidera paragraferna i taxan igen under senare delen av 2020. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i sitt beslut den 19 november, 
kommunfullmäktige att anta taxa enligt livsmedelslagen och förordning om offentlig 
kontroll, att träda i kraft från den 1 januari 2020. 

MTG-gemensamma beslutsärenden av större vikt, som exempelvis taxor, hanteras i MTG 
styrgrupp innan beslut fattas i respektive kommuns kommunstyrelse. Vid tiden för 
kommunstyrelsens sammanträde i slutet av november och december hade ärendet ännu inte 
hanterats av MTG styrgrupp. MTG styrgrupp beslutade på sitt sammanträde den 19 december 
2019 att respektive kommunfullmäktige ska besluta att ställa sig bakom förändringar i de 
kommunala taxebestämmelserna för att anpassa dessa till den nya EU-förordningen 2017/625 
om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som trädde i kraft den 14 december 2019.  
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Vidare att kommunfullmäktige beslutar att 2018 års livsmedelstaxa á 880 kronor per 
timma indexuppräknas med 2019-års konsumentprisindex 336, vilket innebär att 
taxan höjs till 901 kronor per timma.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsnämndens förslag som lyder enligt följande:  
 

Miljö och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner antar Taxa enligt livsmedelslagen 2006:804 och förordning 
2017/625 om offentlig kontroll. 

 
Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Ida Ekeroths (S) yrkande. 

 
Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 7/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-20 

Protokollsutdrag mbn § 124/19 

Taxa enligt livsmedelslagen 2006:804 och förordning 2017/625 om offentlig kontroll       

Prel. mötesanteckningar från MTG styrgrupp 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Miljö- och byggnadsnämnden (nämndsekr.)) 
(Tf. miljö- och byggchef Malin Bengtsson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 14                                                   Dnr 2018/00433  

Motion om koldioxidbudget  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att införa, tillämpa och efterfölja 
en koldioxidbudget för Mariestads kommun.    

Reservation 

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

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 10 december 2018 
föreslagit att det så kallade ”Parisavtalet” ska översättas till lokal nivå i Mariestad, 
vilket innebär att kommunen ska införa en koldioxidbudget som sedan ska efterlevas 
och löpande revideras. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 10 december 2018, § 111, överlämnat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har beretts av verksamhet för miljö och 
bygg som har lämnat ett remissyttrande.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2019-11-27 återemitterat ärendet för ett 
förtydligande av vad konsekvensen skulle bli om kommunen skulle besluta att införa 
en koldioxidbudget. Det understryks att motionen besvaras utifrån motionens 
intentioner. 

En koldioxidbudget fungerar som en ekonomisk budget där kronor byts mot 
koldioxidekvivalenter (olika växthusgaser). När vi gör en ekonomisk budget så gör vi 
den utifrån hur många kronor vi har utrymme för att spendera under ett eller flera år. 
En koldioxidbudget anger på samma sätt en högsta mängd koldioxid som får släppas 
ut under en viss tidsperiod. Koldioxidbudgetar anses i Parisavtalet vara ett bra 
verktyg i arbetet med att uppfylla klimatmålen.  

För att en koldioxidbudget ska kunna upprättas behöver man först ha kännedom om 
vilka utsläpp av koldioxid som sker idag inom kommunens gränser och hur 
kommuninvånarnas konsumtionsmönster ser ut. Detta för att veta vilka utsläpp som 
är påverkbara utifrån den kommunala kompetensen. 

Sektor samhällsbyggnad bedömer att det finns många fördelar med en 
koldioxidbudget. Frågan om att införa en koldioxidbudget är dock för tidigt väckt 
eftersom grundläggande information om utsläppsbilden saknas. Eftersom basdata 
saknas går det inte heller att bedöma konsekvenserna av en koldioxidbudget. 
Motionen bör därför avslås. Frågan kan lämpligen utredas vidare inom ramen för den 
handlingsplan för Agenda 2030 som kommunen ska ta fram.   
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen. 
 

Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta enligt följande: 

 Kommunfullmäktige beslutar att möjligheten att tillämpa en koldioxidbudget  
ska prövas i kommunens plan för att uppfylla Agenda 2030. 

 Motionen anses därmed besvarad.   

 

Anders Karlsson (C) och Carl-Gunnar Sand (SD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till  
beslut. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 5/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-02 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-30  

Protokollsutdrag ksau § 409/19 (Återremiss) 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-18 

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-30 

Remissvar på motion om en kommunal koldioxidbudget  

Protokollsutdrag kf § 111/18 

Motionen         

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären Mats Karlsson (MP)) 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Tf. verksamhetschef miljö- och bygg, Malin Bengtsson)  
 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-13 

Sida 26 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 15                                                   Dnr 2019/00457  

Medborgarförslag om fortsatt verksamhet på rehabbadet 
Mariestads sjukhus 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslagen med hänvisning till att 
kommunstyrelsen redan övertagit hyresansvaret för rehabbadet vid Mariestads 
sjukhus.     

Bakgrund 

Ett antal föreningar i Mariestads kommun har lämnat in medborgarförslag om att 
kommunen ska ta över hyresansvaret för rehabbadet vid Mariestads sjukhus så att 
medlemmarna ges fortsatt möjlighet till varma bad. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 november 2019 överlämnat 
medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

I september 2019 lämnade Allianspartierna genom Johan Abrahamsson (M) en 
motion till kommunfullmäktige med förslag om att kommunen skulle förhandla fram 
och teckna hyresavtal gällande rehabbassängen på Mariestads sjukhus. 
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde i december 2019 att bifalla 
motionen och uppdra åt tekniska att ta fram ett förslag till hyresavtal. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2019 togs beslut om att 
godkänna det föreslagna hyresavtalet. Med anledning av kommunstyrelsens beslut är 
förslaget att kommunstyrelsen ska besluta att därmed finna medborgarförslagen 
besvarade.  

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 § 8/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-17 

Protokollsutdrag ks § 232/19 
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Protokollsutdrag kf § 105/19 

Protokollsutdrag kf § 87/19   

Medborgarförslagen     

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställarna 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 16                                                   Dnr 2019/00318  

Kompletterande sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 
november 2020 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att komplettera med ytterligare ett sammanträdesdatum 
för 2020. Utöver redan fastställda datum beslutas även om sammanträde måndagen 
den 30 november 2020.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2019, § 187, om sammanträdestider för 
kommunstyrelsen för år 2020 enligt nedan tabell. 

Kommunstyrelsen behöver komplettera med ytterligare en sammanträdesdag i 
november för de ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige i december månad. 
Förslaget är att det kompletterande sammanträdet förläggs till måndagen den 30 
november 2020. 

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020 

Januari  13     

Februari  10     

Mars 16    

April 6    

Maj 11, 25    

Juni 1    

Augusti 24    

September 14    

Oktober 12   

November  16  Förslag på kompletterade datum: 

30 november 

 

December 21    
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 432/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-02    

Protokollsutdrag ks § 187/19 

 

Expedieras till: 
(Samtliga nämndsekreterare) 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson)  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 17                                                   Dnr 2020/00004  

Handlingar att anmäla  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen finner handlingarna anmälda.       

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsen redovisas till sammanträdet.  

Underlag för beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträdet den 11 december 2019 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträdet den 8 januari 2020 

3. MTG styrgrupp 
Mötesanteckningar från sammanträde den 19 december 2019 (ej justerade) 

4. Lönenämnden, Gullspångs kommun 
Protokoll från sammanträde den 10 december 2019 

5. Vänersborgs tingsrätt (KS 2014/378) 
Dom i mål M 2786-19. Avslag av överklagande gällande utökning av 
biotopskyddsområde på fastigheterna Gamla Staden 6:1 och Gärdet 4:1. 

6. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Protokoll från direktionens sammanträde den 12 december 2019 

7. Samordningsförbunden i Skaraborg 
Mötesanteckningar vid gemensamt medlemssamråd med de tre 
samordningsförbunden i Skaraborg 2019-12-06 

8. Skaraborgs kommunalförbund 
Protokoll från förbundsdirektionens sammanträde 2019-12-06    

9. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 10193-19 
(KS 2011/330) 
Överklagat avgörande i Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen dom i mål nr 
M 4273-17 gällande tillstånd till vindkraftsverksamhet, Vindpark Västra Kinneskogen i 
Mariestads kommun. Svea Hovrätt meddelar beslut om prövningstillstånd.    
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Kommunstyrelsen 

Ks § 18                                                   Dnr 2020/00005  

Redovisning av delegationsbeslut  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

1. Ordförandes beslut om överklagan av mark- och miljödomstolens beslut den  
16 december 2019, M 2786-19, angående utökning av biotopskyddsområde på 
fastigheterna Gamla Staden 6:1 och Gärdet 4:1 i Mariestads kommun.  
(KS 2014/378)  

 

 
 


