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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 14.00-15:30 
Mötet ajourneras kl. 15:00-15:10 

 
Beslutande 
 
 
Beslutande på distans 

Johan Abrahamsson (M), ordförande 
 
Anders Karlsson (C), 1:e vice ordförande 
Janne Jansson (S), 2:e vice ordförande 
Henrik Karlsson (M), ledamot 
Anette Karlsson (M), ledamot 
Yvonne Gogolin (M), tjänstgörande ersättare 
Sven-Inge Eriksson (KD), ledamot 
Göran Hellström (L), ledamot 
Sebastian Ekeroth Clausson (S), tjänstgörande ersättare 
Linnea Wall (S), ledamot 
Leif Udéhn (S), ledamot 
Marie Engström Rosengren (V), ledamot 
Bo Heijl (SD), ledamot 
Anders Bredelius (M), ersättare 
Richard Thorell (M), ersättare 
Göte Andersson (M), ersättare 
Björn Nilsson (S), ersättare 
Mats Karlsson (MP), ersättare 
 

Övriga deltagare Thomas Johansson, tf. kommundirektör 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Johan Ahlin, IT-support 
Gustav Sandstedt, lönekontoret 
Ida Nilsson, controller § 111 
Elisabeth Lindholm Hahne, kvalitetssamordnare § 111 
Christina Olsson, ekonomichef §§ 111-116 
Lars Bergqvist, redovisningschef § 113 
Mia Nordblom, kvalitetscontroller §§ 114-115 
Daniel Bohman, utredare 
 

Justerare Janne Jansson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 110-134 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Janne Jansson  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-05-31 

Anslagsdatum 2021-06-02 Anslaget tas ner 2021-06-24 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsens sammanträde på distans (KS 2020/132) 
  

Under rådande omständigheter och för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 har 
kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) beslutat att genomföra 
kommunstyrelsens sammanträde med deltagande på distans. Kommunstyrelsens 
ordförande, kommundirektören och sekreteraren finns fysiskt på plats i 
sammanträdesrum i stadshuset, övriga deltar på distans.  

Vid behov kan ytterligare sammanträden behöva genomföras på distans. Ordförande 
kommer om så är fallet, att ta beslut inför varje enskilt sammanträde. 
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Information från IT 

Johan Ahlin, teamledare IT-support informerar om det stöd som förtroendevalda kan få. 
Kansliet och IT-avdelningen har gått igenom och sett över hur förtroendevalda bäst ska få 
hjälp och stöttning i tekniska frågor. Den genomgången har resulterat i ett förtydligande av 
ansvarsfördelningen i stödet från IT och kansliet.  

För problem med iPad eller övriga IT-system som exempelvis epost kontaktas  
IT-supporten. För problem i Assistenten eller om önskemål finns om nya appar eller 
inställningar i iPadsen så hänvisas till kansliet.  

IT-avdelningen har i samband med detta förstärkt upp genom att införskaffa ett 
fjärrstyrningsverktyg så att det är möjligt att se användarens skärm på iPaden tillsammans 
med användaren vid kontakt. 

Utöver dessa åtgärder så inför en ”Drop-in support” där den som behöver ska kunna 
komma till stadshuset i Mariestad och få hjälp och stöttning på plats av både kansliet och 
IT-avdelningen. Platsen är i luckan i medborgarkontoret. Denna drop-in support kommer 
att vara bemannad helgfria torsdagar varannan vecka kl. 15:00 – 17:00 med undantag för 
semesterperioder och andra oförutsedda händelser.  IT-avdelningen och kansliet kommer 
tillsammans att utvärdera Drop-in supporten och se över behovet under hösten.  

Det går alltid att kontakta IT-supporten på telefonnummer 0501-75 50 70 eller via epost  
på itsupport@toreboda.se. IT-supporten är öppen varje helgfri vardag 07:30-16:30. 

 

 

Information från lönekontoret 

Gustav Sandstedt, systemförvaltare på lönekontoret stämmer av de frågor som 
kommunstyrelsen har vad gäller e-tjänsten för arvodeshantering. En uppdaterad manual 
kommer inom kort att vara tillgänglig på webben. 

 
 

mailto:itsupport@toreboda.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 110                                                    

Godkännande av dagordning 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 111                                                   Dnr 2021/00236  

Tertial 1 2021 för kommunstyrelsens verksamheter 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska prognosen och noterar information 
om nämndens aktiviteter för tertial 1 2021 för kommunstyrelsens verksamheter.   

Bakgrund 

Vid årets början antogs en tidplan för ekonomiprocesserna 2021 inom 
kommunstyrelsens verksamheter. Nämndens tidplan för årets ekonomiprocesser 
följer beslutad policy för verksamhet och ekonomistyrning. 

 

• Tertial 1 (T1), årsprognos som baseras på ekonomiska utfallet till och med 
april månads utgång.  

• Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning. Vid 
tertial 2 kommer även en uppföljning av årets intern kontroll att redovisas. 
Enligt kommunstyrelsens årshjul kommer berörda chefer att bjudas in till 
ksau för att presentera resultat och uppföljning. 

• Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

Ekonomiavdelningen har upprättat en ekonomisk prognos för tertial 1 för 
kommunstyrelsens verksamheter. Prognosen visar ett resultat om 127 068 tkr för 
kommunstyrelsens verksamheter, 250 tkr bättre än budgeterat. Av prognosen 
framgår att positiva avvikelser kan härledas till lägre personalkostnader och att de 
negativa avvikelserna består av pandemirelaterade intäktsbortfall och ökade 
kostnader för etableringar. De centrala posterna visar ett resultat om 28 586 tkr. Det 
är 3 900 tkr bättre än budgeterat vilket förklaras av en bättre tomtförsäljning än 
budgeterat och kvarstående medel efter lönesatsningar. 

I samband med tertial 1 har ett urval av kommunstyrelsenämndens aktiviteter följts 
upp och en lägesrapport för dessa aktiviteter presenteras. En fullständig uppföljning 
och analys av kommunstyrelsenämndens samtliga aktiviteter sker enligt styrmodellen 
i samband med delårsbokslutet. 

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 § 197/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 

Controllerns tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-11 

Tertialrapport 1 2021 för kommunstyrelsens verksamheter  

Uppföljning T1 av utvalda aktiviteter 2021      

 

Expedieras till: 
Tf. kommundirektör, Thomas Johansson 
Ekonomichef, Christina Olsson 
HR-chef, Per Johansson 
Controller, Ida Nilsson 
Chef sektor ledning, Åsa Alvner 
Tf. chef sektor samhällsbyggnad, Jonas Johansson 
Chef Dacapo, Maria Henriksson 
Arbetsmarknadschef, Anitta Into 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 112                                                   Dnr 2021/00237  

Tertial 1 2021 för Mariestads kommun och dess bolag 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner det prognostiserade årsprognosen som baseras på 
ekonomiska utfallet till och med den 30 april 2021.  

2. Socialnämnden, utbildningsnämnder och överförmyndarnämnden visar negativt 
resultat i prognosen och kallas till dialog med arbetsutskottet vid sammanträdet 
den 23 juni 2021 för att redovisa åtgärder för en budget i balans.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker per tertial. Tertial 1 baseras på 
ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid tertial 1 ska en 
budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till kommunstyrelsen. 

Kommunens totala prognostiserade resultat uppgår till 80,4 miljoner kronor vilket är 
50,8 miljoner bättre än budget.  

Den främsta förklaringen till det prognostiserade resultatet är förbättrade skatt och 
statsbidrag om totalt 43,7 miljoner kronor. Anledningen till att prognosen för 
skatteintäkterna har förbättras är att Sverige har klarat av pandemin utan några större 
påfrestningar i ekonomin. Den viktigaste parametern i skatteintäkterna är 
sysselsättningen och i nuläget kan inte Sveriges kommuner och regioner (SKR) se 
någon minskning under året utan däremot en stark tillväxt av arbetade timmar under 
2021. Detta medför att den budgeterade konjunkturbufferten inte behöver utnyttjas 
under 2021, vilket medför ett överskott gentemot budget om 17,0 miljoner kronor. 

I och med ändringar i generella statsbidragen så prognostiseras ett överskott 
gentemot budget om 23,1 miljoner kronor. 

Det som är viktigt att beakta i prognosen är avvikelsen gentemot budget inom 
utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden.   

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 § 198/21 
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Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-14 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2021-05-14 

Tertialrapport 1 för Mariestads kommun och dess bolag       

 

Expedieras till: 
Tf. kommundirektör Thomas Johansson 
Ekonomichef Christina Olsson 
HR-chef Per Johansson 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson 
Controller kommunstyrelsen Ida Nilsson 
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 113                                                   Dnr 2021/00249  

Finansuppföljning vid tertial 1 2021 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner finansuppföljningen vid tertial 1 2021.       

Bakgrund 

Finanspolicyn för kommunen och dess bolag ska ge vägledning för den finansiella 
verksamheten. Koncernens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, 
upplåning, leasing, placering och riskhantering.  

Kommunkoncernen har vid ingången av 2021 en skuldportfölj på totalt 1 986,3 
miljoner kronor (mkr) fördelat på kommunen 921,7 mkr (46,4 procent), Mariehus 
AB 722,6 mkr (36,4 procent) och VänerEnergi AB 342,0 mkr (17,2 procent). 

Under perioden har nyupplåning skett hos kommunen vilket ökat skuldportföljen 
med 70,0 mkr, amortering har skett med 7,3 mkr. Detta gör att koncernens 
skuldportfölj per 30 april är 2 049,0 mkr. 

Snitträntan exklusive derivat var 0,32 procent och inklusive derivat 0,98 procent. 

Under året ligger fokus på att samordna och omsätta de lån som förfaller för att 
minska det totala antalet lån i koncernen och nå kapital- och räntebindningen enligt 
finanspolicyn. 

Finansrådet har haft fyra möten under perioden. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 199/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-18 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-18 

Finansrapport vid tertial 1 2021 för Mariestads kommunkoncern       
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Expedieras till: 
Revisionen 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 114                                                   Dnr 2020/00019  

Åtgärder för hantering av avvikelser i den interna kontrollen för 
kommunstyrelsens verksamheter 2020 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen om vidtagna och planerade åtgärder för 
att uppnå god intern kontroll för de kontrollmoment där avvikelser rapporterades i 
samband med helår 2020. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2021, § 37, att återrapportering av 
dokumentation vid direktupphandling ska ske vid tertial 1 och tertial 2. 

Kommunstyrelsen beslutade även att åtgärder skulle vidtas för att uppnå god intern 
kontroll för momenten ”dokumentation vid direktupphandlingar” och ”kontroll av 
obehörig attest” vilka rapporterades i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 14 april 2021.  

Uppföljning av dokumentation vid direktupphandling  

Uppföljning av dokumentation vid direktupphandling har inför tertial 1 2021 skett 
utifrån den nya rutinen som varit under framtagande under våren enligt nedan:   

• Rapporter per nämnd togs ut den 12 april och avser 2020-02 - 2021-02.  

• Avser inköp i intervallet 100-615 tkr.  

• Avvikelser i rapporten är de leverantörer där: 

· ingen direktupphandlingsdokumentation är inkommen för aktuell period 

· det ej finns något LOU-avtal kopplat till leverantör 

· direktupphandlingsdokumentation eller LOU-avtal kopplad till 
leverantör finns för del av perioden. 

• Uppdaterad avtalslista användes i analysen för att se om avtal finns.  

• Ansvarig mottagare av rapporten är controller per nämnd och uppföljning 
och analysarbete sker av controller tillsammans med inköpssamordnare eller 
motsvarande.  

• Återrapportering till kvalitetscontroller skedde senast den 6 maj.  

• Summering av kvalitetscontroller, e-handelsansvarig och upphandlare. 

59 procent av inköpen bedöms vara dokumenterade på korrekt sätt totalt. För 
information per nämnd se efterföljande tabell.   
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Justering har skett för så kallade opåverkbara leverantörer, leverantörer där 
diskussion förts med upphandling och inköp som avser pandemin.  

Motsvarande siffra vid helår 2020 var 59 procent. Avsåg perioden 2020-01-2020-10 
men nu är rullande 12 inkluderat. Inkluderade bara leverantörer som saknade 
dokumentation för hela perioden.    

 
Siffrorna är ej helt jämförbara med de 2020 men det ser bättre ut för perioden 
(202002-202102) då alla avvikelser nu är inkluderade. 

Nästa steg 

• Upphandling följer upp vissa leverantörer med verksamheten (respektive 
controller) för att reda ut frågetecken.  

• Dokumentation för direktupphandling tas i flera fall fram i respektive 
verksamhet och skickas in till upphandling för leverantörer som 
verksamheten fortsatt kommer att handla från. 

• Dialoger kring behov av upphandling enligt LOU förs med upphandling. 

• Dialoger kring kommunövergripande inköp har initierats.  

• Avtalslistan uppdateras med aktuell information utifrån 

· upphandlings uppföljning med respektive controller 

· den dokumentation för direktupphandlingar och eventuella avtal som 
skickas in till upphandling.  

Ny rapport för uppföljning tas ut den 1 juni för återrapportering i samband med 
tertial 2. 

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 § 200/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 
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Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 

Underlag rapportering av åtgärder vid avvikelser intern kontroll 2020 och 
uppföljning direktupphandlingar       

 

Expedieras till: 
Tf. kommundirektör Thomas Johansson 
Ekonomichef Christina Olsson  
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
Chef sektor ledning Åsa Alvner  
Chef sektor utbildning Maria Appelgren 
Chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo 
Verksamhetschef tekniska Johan Myhrman 
Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 115                                                   Dnr 2020/00020  

Åtgärder för hantering av avvikelser i den interna kontrollen för 
Mariestads kommun 2020 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen om vidtagna och planerade åtgärder för 
att uppnå god intern kontroll för de kontrollmoment där avvikelser rapporterades i 
samband med helår 2020 för utbildningsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden.        

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2021 (§ 38) att återrapportering av vilka 
åtgärder som vidtagits för att uppnå god intern kontroll med avseende på de brister 
som redovisades vad gäller utbildningsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden vid helåret/tertial 3 ska ske till 
kommunstyrelsen i samband med tertial 1. Åtgärderna till kontrollmomenten per 
nämnd redovisas nedan:  

Utbildningsnämnden 

Behörigheter och legitimationer 

• De tjänster som innehas av obehöriga pedagoger utlyses för att det inför 
höstterminen ska vara möjligt att tillsätta tjänsterna med behöriga pedagoger.  

• Under läsåret har verksamheterna tagit emot VFU-elever trots pandemin 
(VFU = verksamhetsförlagd utbildning). 

• Punkten kvarstår som kontrollpunkt även 2021 och finns med som två 
stående avrapporteringar till utbildningsnämnd vid respektive terminsstart. 

Tekniska nämnden 

Dokumentation vid direktupphandling 

• Månadsuppföljning, uppföljning vilka direktupphandlingar som saknar 
dokumentation till tekniskas ledningsgrupp. Avstämning avtalslista mot vilka 
leverantörer vi handlat av.  

• Dialog med inköp/upphandling om redovisat i inköpssystem samt vidare 
åtgärder.  

• Dialog med inköp/upphandling om förenklad dokumentation samt 
förtydligande av process.  

• Tydliggöra roller och ansvar. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-31 

Sida 16 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

• Kontrollpunkten ingår även i 2021 års intern kontrollplan och åtgärderna 
arbetas vidare med.  

 

Inköp 

• Vikten av att betala i tid har lyfts i ledningsgrupp samt vid prognostillfällen, 
vidare kommer vi att gå på berörda attestanter som återkommande inte 
betalar i tid. Åtgärd anses genomförd med positivt resultat.  

• Att fakturan ser rätt ut är svårt att kontrollera, fakturans korrekthet ligger i 
ansvaret som beslutsattestant. På navet finns ett styrdokument, 
tillämpningsanvisningar till attestreglemente och kontroll av ekonomiska 
transaktioner, för vad som ligger i ansvaret som 
mottagningsattestant/beslutsattestant. Åtgärd anses genomförd med positivt 
resultat.  

• Avtalstrohet, denna punkt faller in under åtgärder i första kontrollpunkten. 
Månadsuppföljning sker med avstämning av avtalslista och vilka leverantörer 
vi handlat av. Åtgärd går in i 2021 års kontroller.  

 

Tillämpning av projektmodellen 

• En projektavdelning, som arbetar för att alla projekt följer projektmodellen. 
Efterfrågar dokumentation och beslutspunkter. 

• Månadsuppföljning i ledningsgrupp, avvikelse i projekt från beslutad budget  

• Ny internkontrollpunkt 2021, budgetavvikelse i projekt. 

• Projektpunkt på ledningsgrupp en gång per månad där projekt är i fokus, 
beställare vs projektavdelning.  

• Kontrollpunkten ingår även i 2021 års intern kontrollplan och åtgärderna 
arbetas vidare med.  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kvalitetsmål 2020  

• Återrapportering för avvikelse vid T2 2020 skedde vid miljö- och 
byggnadsnämnden i oktober 2020 och nämnden fann inte orsak till att 
besluta om några åtgärder. Återrapportering för avvikelse vid T3 2020 skedde 
vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 2 mars 2021 och inte 
heller här fann nämnden orsak till att besluta om åtgärder. 

• Rutin för uppföljning finns och sker vid delår och helår men resultatet av 
uppföljningen redovisas inte till nämnden förrän vid uppföljning av T2 och 
årsbokslut, vilket sker efter deadline för den kommungemensamma 
tidplanen. 

• Resultat för 2021 rapporteras vid T2 och årsbokslut. 
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Överförmyndarnämnden 

Dokumentationsskyldighet 

• Kontrollen visade att av åtta slumpvis valda akter var sju utan anmärkning. 
Detta är en avsevärd förbättring sedan granskningen föregående år varför 
inga åtgärder bedöms nödvändiga.  

• Överförmyndarverksamheten kommer att fortsätta med att slumpvis granska 
akter för att på så sätt rätta till eventuella brister. Även för år 2021 kommer 
en av kontrollpunkterna i överförmyndarnämndens intern kontroll vara 
dokumentationsskyldighet.   

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 § xx/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 

Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 

Presentation med rapportering av åtgärder för hantering av avvikelser i den interna 
kontrollen för utbildningsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden 
samt överförmyndarnämnden (”Rapportering åtgärder vid avvikelser intern kontroll 
Mariestads kommun helår 2020 - tertial 1 2021”)      

 

Expedieras till: 
Tf. kommundirektör Thomas Johansson 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
Chef sektor utbildning Maria Appelgren 
Verksamhetschef tekniska Johan Myhrman 
Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark  
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
Chef medborgarkontoret Ewa Sallova 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 116                                                   Dnr 2021/00016  

Budget 2022 för Mariestads kommun med plan för 2023 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2022 samt flerårsplan för åren 2023-2024 i 
enlighet med majoritetens förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta 
och nyupplåna inom en totallåneram för koncernbanken om 2 615 000 000 kronor. 

3. Kommunfullmäktige beslutar om följande utlåningsramar till sina kommunala bolag för 
2022:  

• Mariehus AB inklusive sina dotterbolag 940 000 000 kronor 

• VänerEnergi AB 375 000 000 kronor 

4. Kommunfullmäktige beslutar om räntepåslag från och med den 1 januari 2022. Detta 
ersätter tidigare räntepåslag för 2021. 

5. Räntepåslag 2022 för VänerEnergi AB fastställs till 0,26 procent av bolagets nyttjade 
utlåningsram.  

6. Räntepåslag 2022 för Mariehus AB inklusive dotterbolag fastställs till 0,47 procent av 
bolagets nyttjade utlåningsram. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta 
lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2022. 

8. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt gällande arvodesreglemente. 

9. Skattesatsen ska vara oförändrad på 21,26. 

10. Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige § 140/13.  

11. Ekonomichefen får i uppdrag att föra om budgeten 2022 för kapitalkostnader och 
förändringar inom reformpaket, samt förändringar av investeringsriktlinjer som 
påverkar budgeten mellan nämnder. 

12. HR-chefen får i uppdrag att föra om budgeten för riktade insatser till berörda nämnder 
under år 2022.  

13. Kommunstyrelsen får rätt att revidera investeringsbudgeten utifrån 
kommunfullmäktiges beslutade investeringsram, syfte att inte behöva ombudgetera 
investeringar mellan åren. Beslutet gäller från och med år 2021.  

14. Nämnderna ska informera om beslutad internbudget för år 2022 till kommunstyrelsen 
före decembers utgång.  

15. Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska erhålla det 
generella statsbidraget för ökade krav inom övergripande ledningssystem om 4 kronor 
per kommuninvånare för 2021-2023.   
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16. Kommunfullmäktige beslutar om reviderad budget för 2021 i enlighet med 
majoritetens förslag.      

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

I fastställd policy för verksamhet – och ekonomistyrning beskrivs budgetprocessen. 
Enligt mål - budgetprocessen bereds budgetunderlaget av kommundirektörens 
ledningsgrupp och överlämnas till den politiska beslutsprocessen. Överlämning 
genomfördes den 12 april 2021. 

Beslutspunkt 13 syftar till att ta bort hanteringen av ombudgeteringar mellan åren för 
att styra emot kommunfullmäktiges beslutade investeringsram respektive år. Syftet är 
också att erhålla en tydligare styrning och kontroll av investeringsprojekten kopplat till 
finansieringen. 

Detta medför en förändrad styrning av investeringsbudgeten under pågående budgetår. 
Förändringen blir att det sker en revidering av investeringsbudgeten efter 
delårsbokslutet i oktober. Revideringen sker inom kommunfullmäktiges beslutade 
investeringsram för innevarande år och nästkommande års budget. Efter revidering av 
investeringsram ska respektive investeringsbudget återrapporteras till 
kommunstyrelsen. 

Räddningstjänsten i Östra Skaraborg (RÖS) har i en hemställan begärt att få det 
statsbidrag som medlemskommunerna har erhållit för ökade krav på övergripande 
ledningssystem. Statsbidraget har inkommit till medlemskommunerna som en del i det 
generella statsbidraget. I specifikationen till det generella statsbidraget anges det att 4 
kr per invånare ska täcka de kostnaderna som kommunen har för att genomföra det 
ökade kravet på ett övergripande ledningssystem. Detta statsbidrag fördelas ut till 
kommunerna från och med år 2021- 2023.      

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker majoritetens förslag till budget samt 
majoritetens ändring av budget 2021. 

 

Janne Jansson (S) tillstyrker Socialdemokraternas budgetförslag samt 
Socialdemokraternas tilläggsanslag för 2021.  

 

Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Vänsterpartiets budgetförslag.  
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Marie Engström Rosengren (V) yrkar vidare om följande tillägg till majoritetens 
ändring av budget 2021: 

 

Driftsbudget:  
Att utbildningsnämnden tillförs totalt 10 000 tkr (ytterligare 4 500 kr jämfört med 
majoritetspartiernas förslag). 

Att socialnämnden tillförs totalt 9 000 tkr (ytterligare 5 500 tkr jämfört med majoritetspartiernas 
förslag). Förslagen lämnas mot bakgrund av att det generella statsbidraget, enligt prognosen, blir 
högre jämfört med vad som budgeterats för år 2021.  

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) konstaterar att majoritetens förslag är 
huvudförslag. För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordförande Janssons 
(S) och Engström Rosengrens (V) förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen utser Janne Janssons (S) yrkande med Socialdemokraternas 
budgetförslag till motförslag.  

 

Därefter ställer ordförande Johan Abrahamsson (M) huvudförslaget och motförslaget 
under proposition och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
majoritetens förslag. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer slutligen majoritetens förslag om 
reviderad budget 2021 mot Marie Engström Rosengrens (V) tilläggsförslag och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      

Underlag för beslut 

Majoritetspartiernas förslag till budget för Mariestads kommun år 2022 med flerårsplan 
för 2023-2024 

Majoritetspartiernas förslag till reviderad budget för 2021  

Socialdemokraternas förslag till budget fr 2022 med flerårsplan för 2021-2024 

Socialdemokraternas tilläggsanslag för 2021 

Vänsterpartiets förslag till budget för Mariestads kommun år 2022 med flerårsplan för 
2023-2024 

Tf. kommundirektörens och ekonomichefens gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 
2021-05-18   

Tjänstemannaunderlag budget 2022-2024      
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Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tf. kommundirektör Thomas Johansson) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Samtliga nämnder) 
(Samtliga sektorchefer 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-31 

Sida 22 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 117                                                   Dnr 2020/00415  

Upphandling av miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för 
Sandbäcken 1:1 m.fl., Mariestad centralort, Mariestads kommun 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kostnaderna om 700 000 kronor för en 
miljökonsekvensbeskrivning finansieras dels med 330 000 kronor från det 
driftsöverskott som tekniska nämnden redovisat från kart- och 
mätningsverksamheten, dels med 370 000 kronor ur kommunstyrelsens medel till 
förfogande för 2021.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 november 2020 om uppdrag att ta 
fram förslag till detaljplan för Sandbäcken 1:1 m.fl., Mariestad centralort, Mariestads 
kommun. Området är i gällande översiktsplan utpekat för industri och verksamheter. 

Planenheten har inom ramen för planarbetet låtit undersöka om detaljplanen kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen är att planen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan, därmed ska en strategisk miljöbedömning 
genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Avgränsningssamråd om 
miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad har genomförts 
tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län i enlighet med 6 kap. 10 § 
miljöbalken. 

Med hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningens omfattning bedömer planenheten att 
kostnaden för framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen kan överskrida 
gränsen för lagen om offentlig upphandling (615 312 kronor) varför upphandlingen 
bör ske genom öppet förfarande i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling. 

Efter prövning av anbudsgivare, kvalificeringskrav och övriga krav kommer det 
anbud som för beställaren är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till lägst pris 
att antas. 

Upphandlingen annonseras omgående efter erforderliga beslut fattats.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnade inte något förslag till beslut i kommunstyrelsen. Dock anger 
arbetsutskottet följande i sitt beslut: Det är kommunstyrelsen som ska fatta beslut om 
finansieringen av de kostnader som en miljökonsekvensbeskrivning innefattar 
(700 000 kronor). Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet den 31 maj får 
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på finansiering där kostnaden 
inte belastar kommunstyrelsens medel till förfogande 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 186/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-30 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-23   

Underlag avgränsningssamråd 2020-11-19 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrande om avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning tillhörande förslag till detaljplan för Sandbäcken 1:1 
2021-01-21 

Expedieras till: 
Planarkitekt Erik Söderström 
Upphandlare Irina Kitaeva  
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Kart- och mätverksamheten 
 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-31 

Sida 24 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 118                                                   Dnr 2021/00191  

Kriterier för kulturbidrag föreslagna av Kulturalliansen 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till gemensamma bidragskriterier 
för Mariestads kommun och Kulturallians Mariestad för de bidrag som föreslås och 
prioriteras av Kulturallians Mariestad.  

Bakgrund 

Kultur och fritidsberedningen har gett i uppdrag att utarbeta bidragskriterier för de 
bidrag som föreslås och prioriteras av Kulturallians Mariestad enligt beslutat, 2019-
11-25, samarbetsavtal mellan Mariestads kommun och Kulturallians Mariestad. 

Kulturallians Mariestad föreslås bedöma och prioriterar medlemmars ansökningar 
inom kulturområdet och Mariestads kommun föreslås besluta om bidrag enligt 
följande gemensamma bidragskriterier: 

• Betydelse för utvecklingen av Mariestads kulturliv och kreativa möten. 

• Samhällsrelevans. 

• Bidrar till nyskapande. 

• Bidrar till ökad delaktighet och gemenskap i samhället. 

• Stödjer barn och ungas kulturutveckling. 

• Samverkan mellan föreningar och/eller kulturutövare.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfb § 34/21 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-29 

Kultur och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-28 

Förslag - Gemensamma bidragskriterier för Mariestads kommun och Kulturallians 
Mariestad” 
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Samarbetsavtal med Kulturallians Mariestad 

 

Expedieras till: 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
Kulturallians Mariestad 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 119                                                   Dnr 2021/00170  

Bidragsansökan för kulturella ändamål, utemiljö och 
barnfamiljer 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Ullervad-Leksbergs hembygdsförening ett 
bidrag på 15 000 kronor för inköp av nya trädgårdsmöbler. 

2. Bidraget finansieras av kultur och fritidsavdelningens befintliga medel.  

Bakgrund 

Ullervad-Leksbergs hembygdsförening har inkommit med en ansökan om bidrag om 
15 000 kronor till nya trädgårdsmöbler. 

Föreningens trädgårdsmöbler som står framme för allmänhetens nyttjande vid 
besöksmålet Persgården i Karleby är idag slitna och behöver bytas ut.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfb § 35/21 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-29 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-28 

Bidragsansökan 

 

Expedieras till: 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
Ullervad-Leksbergs hembygdsförening, ronnholm.jan@gmail.com  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 120                                                   Dnr 2021/00212  

Anläggningsbidrag 2021 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fördela och utbetala anläggningsbidrag till 
kommunens föreningar i enlighet med kultur- och fritidschefens förslag.     

Bakgrund 

16 ansökningar om anläggningsbidrag för 2021 har inkommit till fritidskontoret. 
Samtliga ansökningar är berättigade till anläggningsbidrag enligt regelverket.  

Hur förslaget till fördelning av 2021 års bidrag ser ut framgår av bilagd 
sammanställning.  

Totalsumman för anläggningsbidraget enligt föreslagen fördelning uppgår till 1 000 
tkr vilket är överensstämmande med den fastlagda budgeten. 

De föreningar som erhåller bidrag enligt kommunstyrelsens beslut och inte har 
redovisat de handlingar som krävs enligt regelverket kommer inte att få sitt bidrag 
utbetalt innan begärda handlingar redovisas för fritidskontoret. 

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfb § 36/21 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-04. 

Kultur och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-03. 

Bilaga Sammanställning av och förslag till anläggningsbidrag 2021.       

 

Expedieras till: 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 121                                                   Dnr 2018/00201  

Delegering av rätten att utse och entlediga dataskyddsombud 
för kommunstyrelsen 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att utse och entlediga 
dataskyddsombud för nämnden till chefen för sektor ledning. 

2. Nämndens delegationsordning ska kompletteras med denna delegation.  

Bakgrund 

Enligt artikel 37, EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679, ska varje 
myndighet utse ett dataskyddsombud. Inom kommunal verksamhet ligger 
personuppgiftsansvaret hos den nämnd som behandlar personuppgifter vilket 
innebär att nämnden ska utse dataskyddsombud för den egna verksamheten.  

Dataskyddsombudets uppdrag består av rådgivning, utbildning och granskning av 
nämndens personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet rapporterar direkt till 
högsta förvaltningsnivå och är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndighetens 
kontaktperson.  

Personen som utses kan vara anställd inom kommunen eller utföra uppgifterna på 
grundval av ett tjänsteavtal. Personen kan vara ombud för flera nämnder. 
Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, 
sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt ha förmåga att 
fullgöra de uppgifter som följer av förordningen.  

Nämnden utsåg under första halvåret 2018 ett dataskyddsombud, ks § 105. Dennes 
uppdrag som nämndens dataskyddsombud avslutas under sommaren 2021 då 
personen går vidare till ny tjänst. Inför att nytt dataskyddsombud ska utses bedöms 
det vara lämpligt att delegera beslutstypen till chef. Det underlättar den praktiska 
hanteringen vid byte av dataskyddsombud samtidigt som det inte bedöms få några 
negativa konsekvenser.  

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 § 185/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-03 

Dataskyddsombudets tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-28   

Protokollsutdrag ks § 105/18   

Information om vad ett dataskyddsombud är 

 

Expedieras till: 
Sektorchef ledning Åsa Alvner 
Dataskyddsombud Per Ahlström  
Säkerhetsfunktionen, sakerhet@gullspang.se 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 122                                                   Dnr 2020/00247  

Utveckling av medborgarkontor 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till den föreslagna utvecklingen av 
medborgarkontoret som beskrivs i den upprättade aktivitetsplanen, bortsett från 
punkten som avser Digidelcenter då det i nuläget inte finns behov av ytterligare 
en plats för Digidel i de centrala delarna av staden. 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag 
på lösning för ett verksamhetssystem med redovisning av kostnader för sådant 
system.  

Bakgrund 

Den 30 september 2020 presenterades ett förslag på utveckling av medborgar-
kontoret. Förslaget innehöll konkreta förslag på arbetsuppgifter och områden som 
skulle kunna hanteras av medborgarkontoret.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet med motiveringen att 
förtydliga den föreslagna utvecklingen av medborgarkontoret med fokus på digitala 
möjligheter, § 313/20. 

För att kunna utveckla medborgarkontoret till ett modernt medborgarkontor som 
snabbt och effektivt hjälper kommunens medborgare, näringsidkare, besökare och 
medarbetare krävs ett verksamhetssystem som möjliggör digitalisering och samarbete 
mellan olika avdelningar/enheter inom kommunen.  

Fördelen med ett verksamhetssystem är att det kommer kunna:   

• Hantera olika kommunikationskanaler såsom samtal, e-post, chatt samt 
bevakning av inlägg på social medier. 

• Göra kartläggning av ärenden utifrån statistik i syfte att förbättra servicen.  

• Integreras med en chatbot/IRL-chat kopplad till hemsidan.  

• Möjliggöra att betydlig större andel ärenden kan handläggs av 
medborgarkontoret vid den första kontakten med kommunen.  

• Möjliggöra en säker besökshantering (registrering, vidareslussning, 
mottagande). 

• Ge förslag på ärenden som med fördel kan flyttas från sektorerna till 
medborgarkontoret.  

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 § 182/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-30 

Enhetschef medborgarkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-28 

Aktivitetsplanen för utveckling av medborgarkontoret  

Protokollsutdrag ksau § 313/20 

 

Expedieras till: 
Enhetschef medborgarkontoret Ewa Sallova 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 123                                                   Dnr 2021/00227  

Justering av avgifterna i VA-taxan 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att justera brukningsavgifterna (§§ 13-17) i kommunens 
VA-taxa med +3,0 procent, att gälla från och med 2022-01-01.    

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 reinvesteringar som genomförs medför sänkta 
energikostnader vilket tillsammans med effektiviseringar inom organisationen 
förväntas balansera de andra mer generella kostnadsökningarna för personal, material 
etc.  

De anläggningskostnader för byggnation av överföringsledning till områdena 
Moviken och Askevik som får effekt på 2021 års kapitalkostnader motsvarar 
ytterligare 1,0 procent av VA-kollektivets driftmedel, men klaras av utan taxeökning 
då VA-verksamheten gjorde ett större överskott för år 2020.  

Under år 2021 planeras ett arbete med att skapa ett vattenskyddsområde för 
Mariestadssjön vilket också kan finansieras med det överskott som gjordes för år 
2020. Anledningen till överskottet år 2020 låg främst i att förnyelseprojekt 
senarelades vilket verksamheten i stora delar planerar att arbeta ikapp under år 2021. 
Med anledning av ovan föreslås en justering av VA-taxans brukningsavgifter med 
+3,0 procent vilket också följer den prognos som VA-planen föreskriver.  

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

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 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 

Protokollsutdrag tn § 71/21 
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Förslag VA-taxa Mariestad fr.o.m. 1 januari 2022  

Gällande VA-taxa fr o m 1 jan 2021 Mariestads kommun    

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Tf. VA-chef Simon Ravik) 
(Abonnentansvarig Sandra Schödin) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 124                                                   Dnr 2021/00146  

Medborgarförslag om att döpa tillbaka Bantorget till Kotorget 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen har den 
14 oktober 2019, § 179, beslutat att kvarteret ska heta Cypressen.  

Bakgrund 

En invånare har i ett medborgarförslag föreslagit att Bantorget ska döpas om till 
Kotorget, ett namn som förslagsställaren menar säger mer om platsens historia. 
Kommunfullmäktige har i beslut den 29 mars 2021, § 30, överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Ärendet har 
beretts av planenheten. 

Den aktuella platsen, Bantorget, är genom detaljplan för Bantorget m.m., Mariestad 
centralort, Mariestads kommun (1493-P2019/1) avsedd för bebyggelse (bostäder, 
centrum och vårdcentral). Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2019, § 179, 
om nytt kvartersnamn i samband med att marken styckades av. Kvarteret har getts 
namnet Cypressen.  

Den aktuella platsen har historiskt använts som marknadsplats för kreatur och 
benämnts Kotorget. Bantorget har koppling till den närliggande järnvägen och 
tillhörande verksamhet, det är dock oklart när namnet myntades. Sedan mitten av 
1900-talet har området använts som parkeringsyta.  

Planenheten bedömer att det är olämpligt att döpa den aktuella platsen till Kotorget 
eftersom området är avsett att bebyggas och kommer heller inte att utgöra en allmän 
plats eller torg och föreslår därför att medborgarförslaget avslås med hänvisning till 
detta. Vidare har kommunen beslutat att kvarteret heter Cypressen vilket därmed 
även får vara det officiella namnet.  

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 § 188/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-30 
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Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-20 

Protokollsutdrag kf § 30/21 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige (anmäls via kommunsekr.) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 125                                                   Dnr 2021/00144  

Medborgarförslag om att flytta statyn "Pomona"  
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om att flytta skulpturen 
Pomona då den inte är i kommunal ägo.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har i ett medborgarförslag föreslagit att statyn 
Pomona, som idag är placerad vid Länsstyrelsen på Hamngatan 1, ska flyttas.  
Förslagsvis skulle den kunna flyttas till Esplanaden som förslagsställaren anser åter 
blivit en vacker och blommande plats för konstutställningar ute i det fria. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 29 mars 2021, kf § 30, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Ärendet har beretts av kommunens 
kultursamordnare. 

Skulpturen Pomona är inte i kommunal ägo och kultursamordnaren föreslår därför 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfb § 32/21 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-29 

Kultursamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-26 

Bilaga 1: E-post från Statens konstråd 

Bilaga 2: E-post från Länsstyrelsen 

Bilaga 3: Fotografi på Skulpturen Pomona  

Protokollsutdrag Kf § 30/21 

Medborgarförslag 
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Expedieras till: 
Kultursamordnare Martin Hermansson  
Kommunfullmäktige (anmäls via kommunsekr.) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 126                                                   Dnr 2021/00074  

Medborgarförslag om att öka kunskapen om den vikingatida 
historien  
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat då 
Mariestads kommun redan uppfyller medborgarförslagets intentioner.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 
föreslagit att kommunen ska öka kunskapen om den vikingatida historien. 

Kommunfullmäktige i Mariestad den 29 mars 2021, § 30, överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Förslagsställaren framhåller att den lokala kunskapen om kommunens kvalificerade 
besöksmål och sevärdheter kan locka till inflyttning av privatpersoner och etablering 
av nya företag. Förslagsställaren föreslår att kommunen ska följa upp förra årets 
introduktion genom att tydligt informera om folkbildningsprojektet ”Vägvisaren” 
exempelvis på kultursektorns, bibliotekets och museets hemsidor.  

Kommunens hemsidor har inte strukturen för att informera kring enskilda projekt. 
Turismavdelningen har arbetat fram en ny digital plattform där lokala historiska 
platser och sevärdheter ska marknadsföras och synliggöras. Webbplatsen har namnet 
Historiska – Mariestad (www.vastsverige.com/mariestad/historiska-mariestad/) 

En sammanfattning av ”Vägvisaren” kommer att finnas samt pdf:en som blir 
tillgänglig för nedladdning via webbsidan.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfb § 31/21 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-29 

Bibliotek- och museichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-25 
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Protokollsutdrag kf § 30/21 

Medborgarförslag om att öka kunskapen om den vikingatida historien 

 

Expedieras till: 
Sektorchef ledning, Åsa Alvner 
Utvecklingschef, Jonas Johansson 
Kultur- och fritidschef, Tomas Ekström 
Bibliotek- och museichef, Linda Svensson 
Förslagsställare 
Fullmäktige (anmäls via kommunsekr.) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 127                                                   Dnr 2020/00285  

Medborgarförslag om en skatepark/pumptrackbana i 
hamnområdet 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget om att bygga en 
pumptrackbana. Förutsättningarna för att göra en kombinerad 
skatepark/pumptrack ska utredas vidare. 

2. Placeringen av pumptrackbanan ska vara vid Karlsholme.    

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har i ett medborgarförslag föreslagit att 
kommunen ska bygga en skatepark/pumptrack vid hamnområdet, samt att inreda 
omgivningen med ett sjötema som förstärker Mariestad som sommarstad. Klass 4 c 
på Prismaskolan har också lämnat in ett medborgarförslag på samma tema och 
föreslår att kommunen ska bygga en skatepark vid Karlsholme där barn, ungdomar 
och vuxna kan åka kick-bike, BMX och skateboard. Eleverna har genomfört en 
marknadsundersökning på skolan och av de cirka 200 tillfrågade eleverna, var över 
180 av dessa positiva till en park. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 28 september 2020, § 82, överlämnat förslaget 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Efter att förslaget överlämnats till 
kommunstyrelsen har ytterligare förslag från medborgare inkommit till kommunen 
med önskemål om byggnation av en pumptrackbana. 

Samhällsbyggnadschefen har berett ärendet. Pumptrack är en bana med kullar och 
sluttande kurvor där man med hjälp av en pumpande rörelse driver cykeln framåt, 
istället för att trampa. På en sådan bana kan föraren öva sin balans och lära sig nya 
färdigheter tillsammans med andra. Banan är lämplig för alla åldrar och 
färdighetsnivåer. Cyklar av alla storlekar, skateboards, inlines och kick-bikes kan även 
användas. En pumptrack skapar således en naturlig gemensam samlingsplats för 
barn, ungdomar och föräldrar.  

En bana för pumptrack kan byggas i komposit eller i betong. Val av material är 
avhängigt av om lösningen ska byggas som en stationär installation eller om den ska 
vara möjlig att förflytta. Samhällsbyggnadschefen förslår att kommunstyrelsen ska 
besluta att ställa sig positiva till att bygga en skatepark/pumptrack. En sådan bana 
skulle lämpligen kunna placeras vid Karlsholme. 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 12 maj 2021 fick 
kommundirektören i uppdrag att ta fram kostnaderna för att bygga en 
pumptrackbana. 
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

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

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 

Protokollsutdrag kf § 82/21 

Medborgarförslagen       

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls via kommunsekr.) 
Förslagsställarna 
Tf. kommundirektör Thomas Johansson 
Tf. samhällsbyggnadschef Jonas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 128                                                   Dnr 2019/00467  

Motion om alkolås i kommunens nyanskaffade fordon 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad då verksamheten arbetar 
med frågan. En kartläggning ska göras av vilka fordon som är lämpliga att utrusta med 
alkolås och för vilka fordon det istället är mer lämpligt att förvara fordonsnyckeln i ett så 
kallat alkoskåp.  

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Bakgrund 

Lillemor Ågren (S) och Nils Farken (S) har i en motion föreslagit att de fordon som 
kommunen införskaffar ska utrustas med alkolås. Kommunfullmäktige beslutade att 
överlämna motionen för beredning till tekniska nämnden. Då frågan är av mer 
övergripande karaktär och innefattar ett generellt ställningstagande har ärendet 
lämnats över till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet på sammanträdet den  

30 september 2020, § 317, och återremitterade ärendet för komplettering av 
kostnader för alkolås. 

Kommunens har en ny policy och riktlinjer avseende alkohol, droger och 
spelmissbruk, i vilken arbetsgivaren, förutom att klargöra synen på alkohol och 
droger på arbetsplatsen, även ger ansvariga chefer samt medarbetare stöd för hur de 
ska upptäcka problem med alkohol och droger och hur de ska agera. Ett alkolås 
skulle kunna ses som ett komplement till ansvariga chefer och andra medarbetare att 
upptäcka påverkade kollegor.  

Kommunen har idag 311 registrerade fordon. Av dessa är 152 personbilar. De leasas 
vanligtvis på tre år. I några fall förlängs leasingtiden med två år. Av de drygt 150 
bilarna är 20 utrustade med alkolås. Att utrusta en personbil med alkolås kostar 
13 000 kronor. I genomsnitt byts 30 bilar per år. Den totala kostnaden för att utrusta 
30 nya bilar med alkolås skulle uppgå till 390 000 kronor per år. 

Mot införandet av alkolås i samtliga bilar är, utöver kostnaden för införandet, risken 
att chefer och andra medarbetare mer förlitar sig på att tekniken ska fånga upp en 
påverkad medarbetare, snarare än att själv agera vid tecken på problem. Det finns 
även en risk att den som ska använda en av kommunens bilar kringgår systemet och 
där med undgår upptäckt. 
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Utifrån ovanstående bör kommunens resurser läggas på att kontinuerligt utbilda och 
informera såväl chefer som övriga medarbetare i hur de ska upptäcka missbruks-
problem samt hur de ska agera i dessa frågor.  

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet har överlämnats till kommunstyrelsen utan något förslag till beslut från 
arbetsutskottet. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i 
enlighet med majoritetens förslag som innebär att kommunfullmäktige förslås besluta 
att motionen ska anses besvarad då verksamheten arbetar med frågan. En 
kartläggning ska göras av vilka fordon som är lämpliga att utrusta med alkolås och för 
vilka fordon det istället är mer lämpligt att förvara fordonsnyckeln i ett så kallat 
alkoskåp.    

 

Janne Jansson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 181/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-30 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-06 

Protokollsutdrag ksau § 317/20 

Protokollsutdrag kf § 87/19 

Motion från Lillemor Ågren (S) och Nils Farken (S), 2019-11-22 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(HR-chef Per Johansson) 
(Tekniska nämnden) 
(Motionärerna) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 129                                                   Dnr 2020/00402  

Motion om belysning av gång- och cykelvägar 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås då samtliga befintliga 
armaturer på gång- och cykelvägarna under perioden 2016-2018 har fått en 
energibesparande nattsänkningsfunktion installerad.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att vid framtida 
nybyggnation av gång- och cykelvägar se över möjligheten att installera 
närvarostyrd belysning för att minska påverkan på livsmiljö för människor och 
djur samt att minska den årliga energiförbrukningen.  

Bakgrund 

Mats Karlsson för Miljöpartiet har i en motion föreslagit att kommunen ska installera 
närvarostyrning av belysning på gång- och cykelvägar för att minska 
energiförbrukningen, kostnader och förekomsten av ljusföroreningar. Vidare menar 
motionärerna att det kan förbättra ljussituationen för biltrafiken på närliggande vägar 
och minska störande ljus för boende längs gång- och cykelvägar. Ljuset från lampor 
som lyser på natten påverkar också djurs naturliga livsmiljö.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 26 oktober 2021, § 103) överlämnat motionen 
till tekniska nämnden för beredning.  

Närvarostyrd belysning minskar energiförbrukningen, minskar driftkostnaderna och 
minskar ljusföroreningar. Närvarostyrd belysning kan förbättra ljussituationen för 
intilliggande biltrafik, minska störande ljus för boende och påverka djurens livsmiljö 
mindre än annan belysning. Under 2016-2018 byttes alla armaturer på gång- och 
cykelvägarna i Mariestad. De armaturer som då monterades saknar närvarostyrning, 
men har en nattsänkningsfunktion installerad.  

Nattsänkningsfunktionen ger en energibesparing på 40 procent. En närvarostyrd 
armatur räknar man med ger en besparing på cirka 70 procent eller mer. Med dagens 
LED-armaturer ger detta en besparing på uppskattningsvis 34 kWh per år. Räknar vi 
med ett pris på 1 kr per kWh blir det en besparing på 34 kr per år och armatur.  

En närvarostyrd armatur är i dagsläget 2 000 kronor dyrare i inköp än en armatur 
med nattsänkning. Ekonomiskt tar det 60 år att räkna hem en investering i 
närvarostyrda armaturer. Om elpriset stiger till 2 kr per kWh tar det 30 år att räkna 
hem den dyrare investeringen. Armaturens livslängd beräknas till 25 år.  
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Verksamhet teknik ser det som ett bra alternativ att vid nybyggnation av gång- och 
cykelvägar framöver installera närvarostyrd belysning för att minska påverkan på 
livsmiljö för människor och djur samt att minska den årliga energiförbrukningen.  

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 § 190/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-04 

Protokollsutdrag tn § 69/21 

Protokollsutdrag kf §  

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
(Motionären) 
(Tf. gatuchef, Emma Wiik) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 130                                                   Dnr 2021/00083  

Motion om att begära utdrag ur belastningsregistret för 
föreningsledare 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. Detta med anledning 
av att samtliga föreningar i kommunen som uppbär föreningsbidrag redan följer eller 
ska införa det av Riksidrottsförbundets beslutade regelverk 2020-01-01 om utdrag ur 
polisens belastningsregister 

Bakgrund 

Riitta Holmblad och Beatrice Bark för Sverigedemokraterna har i en motion till 
fullmäktige föreslagit att förening med verksamhet för barn och ungdom under 18 år 
ska begära att ledare och tränare kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar 
att denne inte har dömts för brott samt att styrelsen i respektive förening ska avge en 
försäkran till kommunen om att så har skett för att erhålla föreningsbidrag.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 22 februari 2021, § 17, överlämnat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har beretts av kommunens kultur- och 
fritidschef. 

För att skydda barn i deras idrottsmiljö införde Riksidrottsförbundet den 1 januari 
2020 krav på begränsat registerutdrag. Det innebär att ledare och andra vuxna inom 
svensk idrottsrörelse som har direkt eller regelbunden kontakt med barn är skyldiga 
att lämna ett begränsat registerutdrag ur polisens belastningsregister till sin förening, 
distrikt eller förbund. Beslutet togs på Riksidrottsmötet 2019 och är ett led i RF:s 
arbete ”Trygg idrott”. 

Efter kontakt med de föreningar i kommunen som har fått verksamhetsbidrag för 
åren 2019 och 2020, 26 stycken respektive år, svarar av dessa 24 att de följer 
Riksidrottsförbundets regelverk och återstående två föreningar att de omgående 
kommer att ansluta sig till Riksidrottsförbundet regelverk. 

Med ovanstående sammantaget är det kultur och fritidschefens bedömning att det 
inte finns anledning att införa ett liknande lokalt regelverk då efterlevnaden hos 
kommunens föreningar till Riksidrottsförbundet regelverk är så hög.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Protokollsutdrag kfb § 33/21 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-29 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-28 

Protokollsutdrag kf § 17/21 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionärerna) 
(Kultur- och fritidschef Tomas Ekström)  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 131                                                   Dnr 2021/00079  

Motion om att göra Kungsgatan bilfri på sommaren 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås.  

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion till fullmäktige föreslagit att Kungsgatan görs 
bilfri sommartid. Kommunfullmäktige har i beslut den 22 februari, § 17, överlämnat 
motionen till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning.  

Planenheten har berett ärendet och menar att intentionen med motionen är lovvärd 
och som beskrivs har frågan varit aktuell tidigare och är även aktuell i pågående 
arbete med utveckling av centrum.  

Gatuavdelningen har på uppdrag av tekniska nämndens arbetsutskott under 2018 
utrett förutsättningar för att göra om Kungsgatan till gångfartområde. 
Gångfartsområde innebär att all trafik sker på gåendes villkor och trafiken får inte 
framföras snabbare än gångfart och förare har alltid väjningsplikt mot gående. Nu 
aktuell motion avser inte att göra om gatan till gångfartsområde utan att stänga av all 
biltrafik sommartid men förutsättningar och konsekvenser är snarlika. 

Vid trafikmätning i augusti 2018 uppmättes i genomsnitt cirka 3 360 fordon per dygn 
(årsdygnstrafik). Merparten av trafiken bedöms utgöra genomfartstrafik som inte har 
mål vid gatan. Detta utgör en viktig planeringsaspekt att ta i beaktande om gatan ska 
stängas av för biltrafik. 

Kungsgatans funktion och reglering ingår i pågående arbeten med utveckling av 
centrum, bland annat i det gestaltningsprogram för Nya torget som det pågår arbete 
med att ta fram som en del av beslutade aktiviteter för att uppnå kommunstyrelsens 
mål för 2021. Motionen föreslås avslås med hänvisning till pågående arbete med 
gestaltningsprogram för Nya torget.  

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 § 189/21 
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Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-30 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-21 

Protokollsutdrag tn § 181/18 

Protokollsutdrag kf § 17/21 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären) 
(Planchef Adam Johansson)  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 132                                                   Dnr 2021/00221  

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

Ärendet utgår. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 133                                                   Dnr 2021/00006  

Redovisning av delegationsbeslut 
  

Kommunstyrelsen 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. Kommunstyrelsens ordförande (KS 2020/204) 
Beslut om att öppna upp torghandeln i Mariestads kommun samt att delegera 
beslut om covidanpassade åtgärder till sektorchefer alternativt 
verksamhetschefer. 

2. Redovisningschefens beslut (KS 2020/204) 
Beslut om nedskrivningar av osäkra kundfordringar som avser kundfakturor från 
åren 2010-2013 som avslutats hos kommunens inkassobolag, ärendenummer 
9410741-2778-65. 

3. Exploateringschefens beslut 
Beslut om nyttjanderätt på del av fastigheten Mariestad Gamla Staden 6:1. 

4. Fritidskontorets beslut  
Beslut om lotteritillstånd för Björsäters IF:s lotteri under perioden 2021-05-01 – 
2026-04-30.      

 

Expedieras till: 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Fritidskontoret, Anette Persson 
Exploateringschef Erik Randén 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 134                                                   Dnr 2021/00005  

Handlingar att anmäla 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen finner handlingarna anmälda.       

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsen redovisas till sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 12 maj 2021 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 26 maj 2021 

3. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 
Protokoll från sammanträde den 11 maj 2021 

4. Mariehus AB 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 20 april 2021 

5. Mariehus Ärlan AB 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 20 april 2021 

6. Mariehus Uttern AB 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 20 april 2021 

7. Utbildningsnämnden 
Protokollsutdrag §§ 70-74 Yttranden över ansökningar om huvudman för 
fristående gymnasieskolor 

8. Samordningsförbundet Skaraborg 
Protokoll från sammanträde den 13 april 2021 

9. Avfallshantering Östra Skaraborg 
Protokoll från sammanträde den 24 maj 2021 

10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Arbetsutskottets beslut den 31 maj 2021, § 216, om att anställa Susanne Wirdemo 
som ny kommundirektör. 
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