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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14.00-15:55 

 
Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare 

Johan Abrahamsson (M),  ordförande ej § 43 
Anders Karlsson (C),  ordförande § 43 
Sebastian Clausson (S)  tjänstgörande ersättare  
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Erik Ekblom (M) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot 
Göran Hellström (L) ledamot 
Janne Jansson (S)  2:e vice ordförande, ej § 43 
Linnea Wall (S) ledamot, ej §§ 39-40 pga. jäv 
Leif Udéhn (S) ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Carl-Gunnar Sand (SD) ledamot 
Yvonne Gogolin (M)  tjänstgörande ersättare § 43 
Tuula Ojala (S)  tjänstgörande ersättare §§ 39-40, 43 
 
Yvonne Gogolin (M) ersättare 
Göte Andersson (M) ersättare 
Jan Hallström (L) ersättare 
Tuula Ojala (S) ersättare 
Björn Nilsson (S) ersättare 
Mats Karlsson (MP)  ersättare. Närvaro kl. 14:00-14:20 samt  

kl. 14:24-14:44. 
Johan Lundberg (V) ersättare 
(Listan fortsätter på sidan 2) 

  

Justerare Janne Jansson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 32-51 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Janne Jansson  
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Forts. övriga deltagare Jonas Johansson  utvecklingschef § 33 
 Mats Widhage  näringslivschef § 33 
 Christina Olsson ekonomichef  §§ 34-38 
 Ida Nilsson,  ekonom §§ 34-38 
 Lars Bergqvist  redovisningschef §§ 34-38 
 Kristofer Svensson kommunchef 
 Malin Eriksson  administrativ chef 
 Eleonor Hultmark kommunsekreterare 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-03-11 

Anslagsdatum 2019-03-12 Anslaget tas ner 2019-04-04 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Presentation av nya medarbetare 

Karin Utbo presenterar sig för kommunstyrelsen.  
Hon tillträder som ny socialchef för Mariestads kommun från och med idag. 

Eleonor Hultmark, ny kommunsekreterare presenterar sig. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-11 

Sida 5 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 32                                                   Dnr 22051  

Godkännande av dagordning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 33                                                   Dnr 2017/00046  

Näringslivs- och marknadsföringsstrategi för Mariestads 
kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag till näringslivsstrategi.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017 kommunchefen i uppdrag att upprätta ett 
förslag till en arbetsprocess för att ta fram en gemensam näringslivs- och 
marknadsföringsstrategi för Mariestads kommun. 
 
Under 2018 har ett gemensamt arbete pågått inom tillväxtenheten med syfte att ta 
fram mål och strategi för kommunens näringslivsarbete. Under processen har dialog 
förts med näringslivets företrädare samt förtroendevalda och berörda tjänstemän.  
 
Avsikten med näringslivsstrategin är att tydliggöra vad den politiska ledningen 
tillsammans med kommunens företag och organisationer finner viktigt i arbetet med 
att skapa bra förutsättningar för att utveckla kommunens näringsliv. 
 
Det upprättade förslaget till näringslivsstrategi bygger på Mariestads ”Vision 2030” 
samt övergripande mål att skapa cirka 800 nya arbetstillfällen i kommunen fram till år 
2025.  
 
Trender och utmaningar för näringslivet beskrivs i dokumentet som ligger till grund 
för strategins tre prioriterade insatsområden som är: 
 

 Företagsklimat 

 Innovation och marknadsutveckling 

 Utveckla arbetet med nyetableringar 
 

I dokumentets sista delar beskrivs strategins avgränsningar, genomförande samt även 
uppföljning av strategin.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 33 (forts). 

 

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 

 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-10, 
Näringslivsstrategi för Mariestads kommun 2019-2021. 

 Tjänsteskrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2019-02-06, 
Näringslivsstrategi 2019 – 2021 

 Förslag till näringslivsstrategi 2019 – 2021 

 Protokollsutdrag ksau § 51/19 

 

 

Expedieras till: 
Tillväxt Mariestad 
Näringslivschef Mats Widhage 
Utvecklingschef Jonas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 34                                                   Dnr 2019/00074  

Ombudgeteringar från år 2018 till år 2019  

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens beslutar att ombudgetera enligt följande: 

Kommunstyrelsen 4 196 000 kronor. 

Socialnämnden 1 000 000 kronor. 

Tekniska nämnden 75 000 000 kronor.  
Tekniska nämnden får i uppdrag att omfördela och prioritera upp till detta 
belopp. 

2. Kommunchef, ekonomichef och teknisk chef får i uppdrag att ta fram ett 
reviderat beslut för 2019 års investeringsbudget och förslag till flerårsplan för 
2020-2022. Detta ska presenteras och beslutas på nästa kommunstyrelse samt 
beslutas i kommunfullmäktige.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige fastställer varje år en investeringsbudget. Enligt de ekonomiska 
styrprinciperna för Mariestads kommun är det möjligt att ombudgetera kvarstående 
investeringsmedel som är knutna till påbörjade investeringsprojekt. Detta innebär att 
det endast är möjligt att ombudgetera investeringsmedel. 

Undantaget från Mariestads kommuns styrprinciper är samverkansavtalet för den 
gemensamma miljö- och byggnadsnämnden. I samverkansavtalet framgår att 
eventuella över- och underskott ska ombudgeteras efter begäran från miljö- och 
byggnadsnämnden med efterföljande prövning i kommunstyrelsen i Mariestad.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnade inget förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 33 (forts). 

 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta enligt 
följande:  

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera enligt följande: Kommunstyrelsen 
4 196 000 kronor, Socialnämnden 1 000 000 kronor, Tekniska nämnden 75 000 000 
kronor. Tekniska nämnden får i uppdrag att omfördela och prioritera upp till detta 
belopp. 
 
Kommunchef, ekonomichef och teknisk chef får i uppdrag att ta fram ett reviderat 
beslut för 2019 års investeringsbudget och förslag till flerårsplan för 2020-2022. 
Detta ska presenteras och beslutas på nästa kommunstyrelse samt beslutas i 
kommunfullmäktige. 

Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.      

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, rev. 2019-03-06, 
Ombudgeteringar från år 2018 till år 2019 

 Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Ida Nilsson 2019-02-22, 
Ombudgeteringar från år 2018 till år 2019 

 Sammanställning av drift och investeringsmedel för ombudgetering 

 Protokollsutdrag ksau § 63/19 

 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Samtliga sektorchefer 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 35                                                   Dnr 2019/00086  

Bokslut 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för kommunstyrelsens verksamheter.  

Bakgrund 

Kommunens nämnder ska årligen upprätta ett bokslut som är en ekonomisk 
sammanställning av nämndens verksamheter under aktuellt kalenderår. Nämndens 
bokslut kommer därefter att utgöra en del av kommunens årsredovisning. 

Ekonomienheten har upprättat bokslut for kommunstyrelsens verksamheter för 
2018. Bokslutet visar ett överskott mot budget om 28 595 000 kronor (inklusive 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, överförmynderi, kommunövergripande poster, 
nedskrivning av fastigheter och reavinster) där en vindkraftspremie, tomtförsäljningar 
och vakanser har gett positiva effekter till resultatet.  

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 

 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-26,  
Bokslut 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 

 Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Ida Nilsson 2019-02-20,  
Bokslut 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 

 Kommunstyrelsens bokslut 2018 

 Protokollsutdrag ksau § 64/19 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 36                                                   Dnr 2019/00054  

Årsredovisning 2018 för Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2018 i Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. 
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, 
finansieringsanalys samt sammanställd redovisning med kommunal verksamhet i 
annan juridisk form. 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads 
kommun år 2018.  

Ekonomichef Christina Olsson informerar om årsredovisningen på sammanträdet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-22, 
Årsredovisning 2018 för Mariestads kommun 

 Tjänsteskrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2019-02-18, 
Årsredovisning 2018 för Mariestads kommun 

 Årsredovisning 2018 för Mariestads kommun 

 Protokollsutdrag ksau § 65/19  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Miljö- och byggnadsnämnden, mbn@mariestad.se) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 

 

mailto:mbn@mariestad.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 37                                                   Dnr 2017/00392  

Uppföljning av internkontroll kommunstyrelsen 2018  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens godkänner uppföljningen av styrelsens internkontroll för 2018.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen antog 2017-12-11 internkontrollplanen för år 2018. Intern 
kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet 
är att säkerställa att kommunfullmäktiges fastställda mål uppfylls. 

Varje år beslutas om en plan för intern kontroll. Planen ska fokusera på några 
speciellt viktiga kontrollmoment. Kommunstyrelsen har utarbetat en plan för intern 
kontroll för år 2018.  
 

Under 2018 har nedanstående kontroller utförts med följande resultat: 

 Kontroll att inför beslut om samråd och granskning att nödvändig fakta 
finns framtagen.  
Kontroll av att checklista är signerad. 

o Resultat: Grön, ingen avvikelse. 

o Kommentar: I processen och i de fall där information/fakta saknats 
har det kompletterats så fullständig information i ärendet finns. 
Detta har kontrollerats utifrån checklistan. 
 

 Kontroll att vid den årliga revisionen av systematiskt arbetsmiljöarbete, 
SAM, erforderliga åtgärder samt förändringar av riskbedömning och 
handlingsplan genomförs.  
Via årlig revision av SAM.  

o Resultat: Gul, mindre avvikelse. 

o Kommentar: Uppföljningen av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete ger inget entydigt svar på om riskbedömningar 
genomförs i den utsträckning omständigheterna kräver. 
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Kommunstyrelsen 
 
Ks § 37 (forts.) 

 

 Kontroll att av nämnden fastlagda handläggningstider i dokumentet 
”Kvalitetsmål 2017” följs.  
Uppföljning med hjälp av ärendehanteringssystem. 

o Resultat: Grön, ingen avvikelse. 

o Kommentar: Uppföljning visar att målet uppfylls med endast få 
avvikelser i enstaka fall. Motivering till dessa redovisas för Miljö och 
byggnadsnämnden i februari i samband med bokslutet. 

 

 Kontroll att följa upp verksamhet miljö- och byggs mätningar av 
kundbemötande.  
Enkät till kunder med systemet Netigate. 

o Resultat: Kontroll ej färdigställd. 

o Kommentar: Verksamheten har under året deltagit i undersökning 
av kundbemötande rörande bygglovsprocessen. Enkätresultaten 
publiceras första vecka i april 2019. 
 

 Kontroll att kommunens krisplaner är uppdaterade. 
Att sektorn har en krisledningsplan och en larmlista för ledningsgruppen som 
uppdaterats under det senaste året. 

o Resultat: Grön, ingen avvikelse. 

o Kommentar: En lista tillskapades under året och planeras att 
uppdateras under kommande år. 
 

 Kontroll att kommunen följer dataskyddsförordningen.  
Att sektorn har en sammanställning över vilka personuppgiftsbehandlingar som utförs i 
verksamheterna. 

o Resultat: Grön, ingen avvikelse. 

o Kommentar: Kontrolleras och skickas ut kvartalsvis. 
 

 Visselblåsarfunktion, kontroll av att visselblåsningar följs upp. 

o Resultat: Kontroll saknas. 

o Kommentar: Visselblåsarfunktionen startade januari 2019. 
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Kommunstyrelsen 
 
Ks § 37 (forts.) 

 

 Kontroll att inköp i kommunen följer avtal. 
Inköpsanalys av upphandlingsenheten. 

o Resultat: Gul, mindre avvikelse. 

o Kommentar: Kontroll görs genom analysverktyget Bubo. Fokus 
under året har varit att säkerställa att leverantörer med avtal får rätt 
status för att därifrån kunna analysera avtalstroheten. Utöver det 
har nämndspecifika områden analyserats per kategori och 
inriktning. Det fortsatta arbetet 2019 ger en fördjupning av varor 
och tjänster i avtalen. 
 

 Kontroll att rutiner (aktiviteter) vid kort- och långtidsfrånvaro följs. 
Enkätundersökning och stickprovskontroll i rehabiliteringssystemet av Personalenheten. 

o Resultat: Gul, mindre avvikelse. 

o Kommentar: Andelen ärenden som inte slutförts inom 30 dagar är 

fortfarande hög i förhållandet till det totala antalet ärenden.  

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 

 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-22,  
Uppföljning av internkontroll kommunstyrelsen 2018 

 Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Ida Nilsson 2019-02-20, 
Uppföljning internkontroll kommunstyrelsen 2018 

 Uppföljning av internkontroll kommunstyrelsen 2018 

 Protokollsutdrag ksau § 66/19  

 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 38                                                   Dnr 2019/00066  

Planeringsförutsättningar för gemensamma nämnder för budget 
2020 och plan 2021-2022 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner det upprättade förslaget till planeringsförutsättningar 
för budget 2020 med plan 2021-2022 för de gemensamma nämnderna i MTG.  

Bakgrund 

På uppdrag av MTG-styrgrupp har ekonomicheferna i Mariestad och Töreboda 
upprättat ett förslag till planeringsförutsättningar för de gemensamma MTG-
nämnderna som avser budget 2020 med plan 2021-2022.  
 
Följande planeringsförutsättningar föreslås gälla för de gemensamma nämnderna 
inom MTG för budget 2020 med plan 2021-2022: 

 Effektivisering med minst 1 procent årligen ska genomföras per nämnd. 

 Kompensation för löneökningar sker genom uppräkning av personalindex. 

 MTG teknik ska eftersträva att samordna processer och arbetssätt i de tre 
kommunerna i syfte att rationalisera och effektivisera verksamheten 
ytterligare. 

 MTG-IT förväntas uppnå ytterligare effektivisering i samband med införande 
av ny fördelningsmodell gällande it-kostnader. 

 Avstämning av åtgärder i de gemensamma nämnderna ska rapporteras till 
MTG-styrgrupp den 29 april 2019.  

 
Samtliga MTG-kommuner behöver vidare avsätta medel i sina respektive budgetar 
för implementering av digitalisering/översyn av arbetsprocesser. 
 
MTG-styrgrupp behandlade ärendet om de gemensamma 
planeringsförutsättningarna vid sitt sammanträde 2019-02-05. Styrgruppen beslutade 
att föreslå att kommunstyrelsen i respektive kommun fattar beslut om de 
gemensamma planeringsförutsättningarna.  
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Kommunstyrelsen 
 
Ks § 38 (forts.) 

 

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 

 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-10, 
Planeringsförutsättningar för budget 2020 med plan 2021-2022 för de 
gemensamma nämnderna i MTG 

 Anteckningar från MTG-styrgrupp 2019-02-05 

 Förslag till planeringsförutsättningar för gemensamma nämnder för budget 2020 
med plan 2021-2022 upprättat av ekonomichef Christina Olsson och 
ekonomichef Anders Bernhall 2019-01-29 

 Tjänsteskrivelse MTG-styrgrupp 2018-12-11, Planeringsförutsättningar för 
gemensamma MTG-nämnder, budget 2020  

 Protokollsutdrag ksau § 53/19   

 

Expedieras till: 
MTG styrgrupp, Maria Nilsson 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonomichef Anders Bernhall 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 39                                                   Dnr 2019/00046  

Begäran om utökad borgensram för Mariehus fastigheter AB - 
återremiss 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner den redovisade konsekvensanalysen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för Mariehus 
Fastigheter AB:s 556354-1860 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 570 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Beslutet gäller tills vidare, maximalt 10 år eller tills nytt beslut om förändrad 
borgen för bolaget tas. 

3. Borgensramen utökas med 100 000 000 kr och avser att finansiera följande 
projekt; Ärlan 3, Eken 2, Ärlan 4 (Etapp 1 – gatuplan), Alen (Etapp 1, 2 hus).  

4. Uppföljning kommer att ske löpande mellan kommunen och bolaget avseende 
likviditeten och projektens kostnadsutveckling. 

Linnea Wall (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.   

Bakgrund 

Ärendet återremitterades på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2019 
för komplettering av underlaget med en analys om vad som händer om bolaget inte 
får den begärda borgensramen. Ärendet har kompletterats med underlag från 
Mariehus Fastigheter AB. 

Mariehus Fastigheter AB med dotterbolag är inne i en expansiv fas och är en av de 
viktigaste aktörerna för genomförande av Mariestads kommuns bostads-
försörjningsplan och del av centrumutvecklingen.  
 
I nuläget pågår bland annat projekten Eken, Lejonet, Ärlan 3 och Ärlan 4. För att 
kunna genomföra dessa projekt behöver finansieringen säkras. Styrelsen i Mariehus 
Fastigheter AB har därför inkommit med en begäran om utökad borgsensram.  
 
Mariehus Fastigheter AB har i nuläget en ingående borgensram om 470 000 000 
kronor. Ekonomichefen förslår att borgensramen utökas med 100 000 000 kronor 
och summan avser att finansiera projekten; Ärlan 3, Ärlan 4, Eken samt Lejonet.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ks § 39 (forts.) 

 

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 

 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-26, 
Utökad borgensram för Mariehus Fastigheter AB – återremiss 

 Protokoll från Mariehus Fastigheter AB 2019-01-29 

 Protokollsutdrag kf § 8/19 

 Protokollsutdrag ksau § 62/19   

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
Mariehus Fastigheter AB 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 40                                                   Dnr 2019/00083  

Ägarinstruktion till kommunens bolag VänerEnergi AB 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger med denna instruktion VänerEnergi AB i uppdrag att ta upp 
förhandlingar med intressenten Sill & Dynamit AB i syfte att försälja Stadskvarnen. 
Förhandlingen förväntas leda fram till en försäljning av fastigheten till ett pris i nivå 
med marknadspriset samt i övrigt i möjligaste mån uppfylla de villkor som säljare och 
köpare kan enas om.  
 
Linnea Wall (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.  

Bakgrund 

VänerEnergi AB har tidigare aviserat att bolaget avser att sälja Stadskvarnen, Gamla 
Staden 4:3, efter att Mark- och Miljödomstolen godkänt att elproduktionen läggs ned 
och att dammluckor och delar av betongdammen rivs bort. 

Då kommunen har intressen av att Stadskvarnen och området däromkring utvecklas 
på ett för kommunen positivt sätt har diskussioner förts med en intressent som vill 
etablera sig i Stadskvarnen. 

Företaget Sill & Dynamit har visat intresse för ett eventuellt förvärv av fastigheten.  
Mariestads kommun ser att deras utvecklingstankar för fastigheten ligger väl i linje 
med kommunens ambition i den fördjupade översiktsplanen för tätorten.  

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 § 55 

    

 

Expedieras till: 
VänerEnergi AB, vd Rolf Åkesson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 41                                                   Dnr 2019/00001  

Avtal om krissamverkan inom MTG (avlastning och stöd inom 
MTG-kommunerna i händelse av krissituation) 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till avtal om avlastning och 
stöd mellan Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner i händelse av 
krissituation.  

Bakgrund 

I händelse av en krissituation belastas berörd kommun. När en förhöjd belastning 
kvarstår över tid kan detta ge upphov till behov av förstärkning och avlastning.  
 
Inom räddningstjänstens område finns rutiner och regler kring samverkan över 
kommungränser. Enligt kommunallagen 9 kap 37 § får kommuner inom ramen för 
avtalssamverkan överlåta beslutanderätt till anställd i annan kommun. 
 
I en krissituation kan det uppkomma behov av avlastning och stöd i andra funktioner 
som t ex kommundirektör, kommunikationspersonal, HR-resurser med mera. Det 
kan både handla om att hålla igång krisarbetet så befintlig personal får dygnsvila, eller 
att avlasta i bibehållandet av ordinarie verksamhet.   
 
Som förutsättningar för sådan samverkan gäller förutsättningen att det i det enskilda 
fallet måste finnas resurser som utlånande kommun kan avvara, att ersättning utgår 
för självkostnad samt att frågan om utlånad personals beslutsbefogenheter regleras. 
 
En rimlig utgångspunkt bör vara att inlånad personal får samma delegation som den 
personal den ersätter eller avlastar, om inte annan överenskommelse görs i det 
enskilda fallet. 
 
Med utgångspunkt i ovanstående har de tre kommuncheferna i Mariestad, Töreboda 
och Gullspång på uppdrag av MTG-styrgrupp upprättat ett förslag till avtal om 
avlastning och stöd mellan de tre kommunerna i händelse av krissituation. 
 
Det upprättad förslaget till avtal behandlades av MTG-styrgrupp 2019-02-05. 
Styrgruppen beslutade att rekommendera kommunfullmäktige i respektive MTG-
kommun att godkänna förslaget till avtal om avlastning och stöd mellan 
kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång i händelse av krissituation.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ks § 41 (forts.) 

 

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 

 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-10, Avtal 
om möjlig krissamverkan mellan Mariestad, Töreboda och Gullspång 

 Tjänsteskrivelse upprättad av MTG-styrgrupp 2018-12-11 

 Mötesanteckningar från MTG-styrgrupp 2019-02-05 

 Förslag till avtal om krissamverkan 

 Protokollsutdrag ksau § 52/19 

 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(MTG styrgrupp, Maria Nilsson) 
(Säkerhetssamordnare Camilla Thure och Malin Mellgren) 
(Samtliga sektorchefer) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 42                                                   Dnr 2019/00020  

Etableringslån 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner möjligheten att införa så kallade etableringslån om 
behov uppstår, samt att för det fallet ta fram ett regelverk. 

Reservation 
Janne Jansson (S) med instämmande av Karl-Gunnar Sand (SD) och Marie Engström 
Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Janne Janssons (S) yrkande.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att utreda om 
det kan vara aktuellt för Mariestads kommun att införa så kallade etableringslån. 
Uppdraget är vidaredelegerat till utredare vid sektor stöd och omsorg Elizabeth 
Lindholm Hahne. 

Ett etableringslån är ett lån som i vissa kommuner erbjuds nyanlända som fått 
uppehållstillstånd för att täcka det inkomstglapp som uppstått från det datum då 
uppehållstillstånd beviljats fram till att den nyanlände haft sitt första möte med 
Arbetsförmedlingen. Under denna period utgår ingen statlig ersättning vilket innebär 
att många nyanlända måste förlita sig på kommunalt försörjningsstöd.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnade inget förslag till beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta enligt 
följande:  
 
Kommunstyrelsen godkänner möjligheten att införa så kallade etableringslån om 
behov uppstår, samt att för det fallet ta fram ett regelverk      

Janne Jansson (S) yrkar avslag på Johan Abrahamssons (M) förslag med 
instämmande av Karl-Gunnar Sand (SD) och Marie Engström Rosengren (V)  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Johan Abrahamssons (M) yrkande.          
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ks § 42 (forts.) 

 

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-25, 
Etableringslån 

 Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Elizabeth Lindholm Hahne 2019-02-14, 
Etableringslån   

 Utredning etableringslån 2019-02-24 

 Protokollsutdrag ksau § 74/19 

 

Expedieras till: 
Socialnämnden 
Utredare Elizabeth Lindholm Hahne 
Chef för arbetsmarknadsenheten Joakim Stier 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 43                                                   Dnr 2018/00447  

Utökade öppettider på biblioteket 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att införa söndagsöppet med bemanning på 
biblioteket.  

2. Kommunstyrelsen ställer sig positiva till möjligheten att införa så kallat meröppet 
bibliotek. 

3. Kostnadsförändringen ska finansieras inom befintlig ekonomisk ram.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 december 2018 att uppdra åt 
kommunchefen att utreda möjligheterna att utöka öppettiderna på stadsbiblioteket 
att även omfatta söndagar. Ärendet vidaredelegerades till bibliotekschef Ragnhild 
Brandstedt. 
 
Genom åren har allmänheten efterfrågat söndagsöppet på biblioteket. Det har stupat 
på grund av den ökade kostnad som söndagsöppet innebär. Utan ytterligare resurser 
så påverkas flera delar av verksamheten, det så kallade inre arbete som bär upp hela 
verksamheten och exempelvis öppettid övriga dagar. Färre timmar till inre arbete 
resulterar i färre besök av grupper och skolklasser, minskad service till äldre och 
omsorgstagare, minskad programverksamhet, en försvagning av samarbetet i 
Bibliotek Mellansjö. Stängning av Lyrestads filial kan vara ett annat alternativ. 
Resultatet skulle med andra ord bli en minskning av service och öppettider istället för 
tvärtom. 

I dagsläget så har biblioteket öppet 48 timmar per vecka, måndag-lördag under 
september-maj, samt 40 timmar per vecka måndag-fredag under juni-augusti. Filialen 
i Lyrestad har öppet 8 timmar per vecka. Personalen är schemalagd i reception och 
informationsdisk för att ge god och kontinuerlig service.  Schemaläggning sker i olika 
utsträckning beroende på typ av tjänst och tjänstgöringsgrad. För att täcka frånvaro 
vid fortbildning, sjukdom och liknande sker ständiga schemaförändringar. Vid icke 
schemalagd tid sker utåtriktat arbete samt allt inre arbete så som planering, inköp & 
beståndsvård, it-arbete, samverkan i Bibliotek Mellansjö, service till olika personer 
och grupper i samhället, arbete i olika projekt och uppdrag, studiebesök med mera. 

Efter stadsbibliotekets upprustning 2016-2017 omfattar de publika ytorna även stora 
delar av plan två, något som allmänhet och personal länge sett fram emot. För 
fortsatt god service samt ur säkerhetssynpunkt har det inneburit en justering i 
bemanning, det vill säga arbetstidens fördelning över dagen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ks § 43 (forts.) 

 

Bibliotekschefen skriver i sitt underlag att verksamheten ser positivt på en utökning 
av öppettider med söndagsöppet, förutsatt att erforderliga medel skjuts till. Önskvärt 
är att söndagens öppettider synkas med badhusets tider. Vi ser en vinst då 
verksamheterna i stor utsträckning har samma målgrupper. Inte minst barnfamiljer 
som gör besöken till en familjeutflykt – bad och bok – vad kan vara roligare – eller 
nyttigare?  

Ett annat alternativ skulle kunna vara att undersöka så kallat meröppet. Meröppet 
innebär att biblioteket har öppet utöver ordinarie öppettider, men är obemannat. Det 
finns på ett stort antal bibliotek runt om i landet och det ökar ständigt. Servicen är 
naturligtvis begränsad, men det går bra att exempelvis låna, lämna, läsa på plats och 
studera. Avtal skrivs med låntagare och kodlås används vid entréerna. Det blir en 
initialkostnad för kodlås, anpassning av lokalerna med mera.  

Arbetsutskottets förslag 
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Anette Karlsson (M) och Leif Udéhn (S) tillstyrker förslag till beslut 

Karl-Gunnar Sand (SD) yrkar att punkt 2 i förslaget ska strykas.  

Ordförande Anders Karlsson (C) ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.        

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-22, 
Uppdrag om att utreda möjligheten till utökade öppettider på biblioteket att även 
omfatta söndagar 

 Tjänsteskrivelse upprättad av bibliotekschef Ragnhild Brandstedt 2019-02-15, 
Utreda om möjligheterna att utöka öppettiderna på stadsbiblioteket att även 
omfatta söndagar    

 Kostnadsberäkning 

 Protokollsutdrag ksau § 75/19 

 

Expedieras till: 
Fritidschef Tomas Ekström 
Kulturchef Maria Henriksson 
Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 44                                                   Dnr 2018/00446  

Utökade öppettider på badhuset 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att öppna badhuset för allmänheten på söndagar, med 
start i oktober 2019.  

2. Kostnadsökningen ska finansieras med ökade intäkter.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 december 2018 att ge 
kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att öppna badhuset även på 
söndagar. Ärendet vidaredelegerades till fritidschef Thomas Ekström.  

I fritidschefens tjänsteskrivelse beskrivs att badhuset befinner sig i en byggprocess 
där etapp två med ny undervisningsbassäng och plaskbassäng beräknas stå klar i 
månadsskiftet september-oktober. Med en ny undervisningsbassäng kan badhuset ta 
över ansvaret för rehab-baden på Mariestads sjukhus som sektor utbildning och 
sektor stöd och omsorg nu betalar för till regionen, vilket innebär en möjlig 
intäktsförstärkning för badhuset på 225 000 kronor per år.  

En ny undervisningsbassäng/barnbassäng och plaskbassäng ökar badhusets 
attraktion för barnfamiljer att besöka badhuset vilket också innebär en möjlig 
intäktsökning. 

För att klara övervakningen av fler bassänger när etapp 2 står klar samt 
övervakningen på söndagar beräknas det åtgå timtjänster motsvarande en 
heltidstjänst med en fördelning på 15 timmar för de nya bassängytorna och 25 
timmar för söndagsöppet.  

Kostnaden för en heltidstjänst lönesatt enligt timavtal uppgår inklusive 
personalomkostnader till cirka 375 000 kronor per år. Förhoppningen är att denna 
kostnadsökning ska kunna finansieras med ökade intäkter fullt ut.  

För att ge personalgruppen tid och ro att hitta rätt arbetsformer för den nya 
badhusbyggnaden samt planera för andra verksamheter som kan bidra till ytterligare 
ökade intäkter bör inte en öppning på söndagar ske förrän tidigast i oktober 
innevarande år. 
 
Om det visar sig att badhuset inte kan bära de ökade kostnaderna för söndagsöppet 
med egna intäkter föreslår fritidschefen att kommunstyrelsen omvärderar sitt beslut 
alternativt för till mer resurser för söndagsöppet i samband med tertialrapport två  
2020.  
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Kommunstyrelsen 
 

Ks § 44 (forts.) 

 

Arbetsutskottets förslag 
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut, förutom en mindre, 
redaktionell förändring. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) förslår en redaktionell förändring där de 
tidigare angivna klockslagen stryks från beslutet.  

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

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-22, 
Uppdrag att utreda möjligheterna att öppna badhuset på söndagar 

 Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Thomas Ekström 2019-02-19, 
Uppdrag att utreda möjligheterna att öppna badhuset på söndagar     

 Protokollsutdrag ksau § 393/18 

 Protokollsutdrag ksau § 76/19 

 

Expedieras till: 
Fritidschef Thomas Ekström 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-11 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 45                                                   Dnr 2019/00069  

Förlängning av avtal avseende dataskyddsombud 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med MTG styrgrupps rekommendation 
att Per Ahlström fortsätter som dataskyddsombud för kommunstyrelsens 
verksamheter.     

2. Uppdraget som dataskyddsombud omfattar fortsättningsvis 50 procent av en 
heltidstjänst och finansieras enligt följande; Mariestads kommun 207 000 kronor 
och inryms inom kommunstyrelsens ram, Töreboda kommun 130 000 kronor 
och Gullspångs kommun 108 000 kronor. 

3. Gullspångs kommun är huvudman för uppdraget som dataskyddsombud. 

4. Styrgruppen och den gemensamma organisationsstruktur som upprättats i MTG-
kommunerna för införandet av GDPR ska vara ett stöd för dataskyddsombudet.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 maj 2018 att utse Per Ahlström till 
dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamheter. Finansiering, 
huvudmannaskap och gemensam organisationsstruktur godkändes i enlighet med 
MTG styrgrupps rekommendation. Erforderliga medel om 2017 000 kronor fanns 
upptagna i kommunstyrelsens budget för år 2018. 

Vid MTG styrgrupps sammanträde den 18 december 2018 föredrog 
kommuncheferna ett förslag till förlängning av befintligt avtal för gemensamt 
dataskyddsombud. 

MTG styrgrupp beslutade att rekommendera kommunstyrelser och nämnder i 
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner att: 

 Per Ahlström fortsätter som dataskyddsombud för 
kommunstyrelsens/nämndens verksamheter. 

 Uppdraget som dataskyddsombud omfattar fortsättningsvis 50 procent av en 
heltidstjänst och finansieras enligt följande; Mariestads kommun 207 000 
kronor Töreboda kommun 130 000 kronor och Gullspångs kommun 108 000 
kronor. 

 Gullspångs kommun är huvudman för uppdraget som dataskyddsombud. 

 Styrgruppen och den gemensamma organisationsstruktur som upprättats i 
MTG-kommunerna för införandet av GDPR ska vara ett stöd för 
dataskyddsombudet.  
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Kommunstyrelsen 
 

Ks § 45 (forts.) 

 

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 

 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-25,  
Förlängning av avtal om dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen 
General Data Protection Regulation (GDPR) 

 Anteckningar från sammanträde med MTG styrgrupp 2018-12-18 

 Protokollsutdrag ksau § 78/19 

 

Expedieras till: 
Dataskyddsombud Per Ahlström 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
MTG styrgrupp 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 46                                                   Dnr 2019/00075  

Nytt arbetssätt och organisation för Skaraborgs 
Kommunalförbund 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag på nytt arbetssätt och ny 
organisation för Skaraborgs Kommunalförbund.  

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att i sina 
respektive fullmäktigen besluta om att godkänna upprättat förslag på nytt arbetssätt 
och organisation för Skaraborgs Kommunalförbund.  

Det upprättade förslaget kräver ett följdbeslut om att en revidering av 
förbundsordningen görs. 

Bakgrunden till förslaget är att skapa en ökad tydlighet kring förbundets uppdrag och 
verksamhet. För att skapa ökad tydlighet i styrning och ledning, samt hur 
kommunalförbundet arbetar och är organiserat föreslås att förbundsstyrelse och 
förbundsfullmäktige ersätts med en direktion. Direktionen tar även över 
beredningarnas frågor. Förslaget redovisas i förslag om förbundets arbetssätt och 
organisation, enligt bifogad bilaga.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Ks § 46 (forts.) 

 

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchefen Kristofer Svensson 2019-02-25, 
Nytt arbetssätt och organisation för Skaraborgs Kommunalförbund. 

 Förbundsfullmäktige beslut om förändring av förbundet arbetssätt 2019-01-25.   

 Protokollsutdrag § 5 Beslut om förslag till förändrat arbetssätt och organisation 
för Skaraborgs Kommunalförbund. 

 Protokollsutdrag ksau § 79/19.  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Skaraborgs kommunalförbund) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-11 

Sida 32 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 47                                                   Dnr 2019/00076  

Revidering av förbundsordning för Skaraborgs 
kommunalförbund 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer ny förbundsordning för Skaraborgs 
kommunalförbund med tillägget att det i förbundsordningen tydligt bör framgå att 
det ska vara oppositionsföreträdare, alternativt största oppositionspartiet, som ska 
vara ersättare i kommunalförbundet.  

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund uppmanar medlemskommunerna att i sina respektive 
fullmäktigen besluta om att fastställa ny förbundsförordning.  

Bakgrunden är att i den gällande förbundsordningen, antagen av förbundsfullmäktige 
i september 2017, framgår av § 23 att ändring av förbundsordningen krävs för att 
kunna genomföra förändringar i organisation och arbetssätt. Med förändringarna ska 
större tydlighet i ansvar, roller, styrning och ledning uppnås. De föreslagna 
ändringarna redovisas i beslutsförslag till förbundsordning för Skaraborgs 
Kommunalförbund, enligt bifogad bilaga.  

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 

 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-25,  
Revidering av förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund 

 Förbundsfullmäktiges beslut om revidering av förbundsordningen 
Beslutsförslag (Bilaga) Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund 

 Protokollsutdrag § 6 Beslut om förslag till reviderad förbundsordning 

 Protokollsutdrag ksau § 80/19 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-11 

Sida 33 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ks § 47 (forts.) 

 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Skaraborgs kommunalförbund) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-11 

Sida 34 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 48                                                   Dnr 2018/00350  

Medborgarförslag om att anlägga en cykelväg från 
järnvägskorsningen vid Hassle Säby till Torsöbron 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att sträckan redan sedan tidigare är prioriterad 
och att Mariestads kommun verkar för att cykelvägen ska komma in som objekt i 
regional plan. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat.  

Bakgrund 

Rolf Fredriksson, John Hedins väg 6A har i ett medborgarförslag föreslagit en 
cykelväg från järnvägskorsningen vid Hassle Säby till Torsöbron. Behovet av en 
cykelväg är stort då Torsövägen är hårt trafikerad av personbilar och tung trafik. 
Trafiksäkerheten för gående och cyklister är dålig. Efterfrågan av en säker cykelväg 
till Mariestad är stor bland den ökande befolkningen och sommartid när området är 
tätbefolkat av sommarboende. 

Den aktuella sträckan på Torsövägen (väg 2974) har statlig väghållare och är mellan 
järnvägskorsningen vid Hassle Säby till Torsöbron cirka 7 kilometer lång. För 
åtgärder intill statlig infrastruktur, såsom t.ex. anläggande av cykelväg krävs allt som 
oftast en vägplan för att Trafikverket ska kunna säkerställa drift och underhåll av 
infrastrukturen.  

Planenhetens bedömning är att anläggande av gång- och cykelväg längs väg 2974 som 
förbinder befintlig gång- och cykelväg längs Kinnekullebanan och Torsöbron har 
flera positiva aspekter. Dels ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på vägen, 
det skapar även bättre förutsättningar för arbetspendling med cykel och bidrar till 
minskat behov av transporter med motorfordon. En gång- och cykelväg skapar även 
bättre förutsättningar för turister att besöka Torsö med omnejd med cykel. 

Planenheten konstaterar att processen för anläggande av ny infrastruktur längs statlig 
väg, i detta fall gång- och cykelväg, omfattas av Trafikverkets regler och riktlinjer för 
genomförande. Vid samråd med Trafikverket har framgått att en ny vägplan för 
projektet erfordras. Mot bakgrund av den långa sträckan väntas investeringen bli hög. 
Planenheten föreslår mot bakgrund av detta att förslaget arbetas in i kommande 
regional infrastrukturplan vilket förutsätter att kommunen medfinansierar projektet 
med 50 procent av kostnaden. Trafikverket är ansvariga för genomförande av 
projektet. Planenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-11 

Sida 35 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ks § 48 (forts.) 

 

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 

 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-22. 
Medborgarförslag om en cykelväg från järnvägskorsningen vid Hassle Säby till 
Torsöbron, 2018-10-05 

 Tjänsteskrivelse upprättad av tf. planchef Adam Johansson 2019-02-12. 
Medborgarförslag om en cykelväg från järnvägskorsningen vid Hassle Säby till 
Torsöbron, 2018-10-05 

 Protokollsutdrag kf § 83/18 

 Protokollsutdrag ksau § 69/19 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tf. planchef Adam Johansson) 
(Samhälsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Rolf Fredriksson, John Hedins väg 6A, Mariestad) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-11 

Sida 36 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 49                                                   Dnr 2018/00347  

Val av ledamot till styrelsen för Tidans vattenförbund 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Anders Karlsson (C) till ledamot till Tidans vattenförbund.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har tidigare utsett Rune Skogsberg (C) som ombud till 
årsstämman för Tidans vattenförbund, men ska även utse en ledamot.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson föreslår att kommunstyrelsen ska utse Anders 
Karlsson (C) till ledamot till Tidans vattenförbund och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.      

      

Expedieras till: 
Anders Karlsson (C) 
Tidans vattenförbund 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-11 

Sida 37 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 50                                                   Dnr 2019/00016  

Handlingar att anmäla 

  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde 2019-02-20. 
 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde 2019-03-06. 
 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS 2019/35) 
Protokollsutdrag § 61/19 Dialogmöte (bolagsdag) med Mariehus AB, våren 
2019. 
Diskussion förs på dagens sammanträde i kommunstyrelsen om det genomförda 
dialogmötet.  
 

4. Förvaltningsrätten i Jönköping (KS 2018/330) 
Dom i mål nr 4943-18.     
 

5. Pwc (KS 2019/100) 
Granskning av IT-säkerhet. Mariestads, Törebodas och Gullspångs 
kommuner, november 2018. 
 

6. Skaraborgs kommunalförbund (KS 2019/78) 
Protokoll från sammanträde i förbundsfullmäktige 2019-01-25. 
 

7. IT-nämnden (KS 2019/68) 
Protokoll från sammanträde i IT-nämnden 2019-02-11. 
 

8. MTG Styrgrupp (KS 2019/64) 
Anteckningar från sammanträde med MTG Styrgrupp 2019-02-05. 
 

9. Mariehus Fastigheter AB (KS 2019/51) 
Protokoll från extra bolagsstämma 2019-02-05. 
 

10. Mariehus Uttern AB (KS 2019/51) 
Protokoll från extra bolagsstämma 2019-02-05.  

 

Handlingarna anmäls och läggs till handlingarna 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-11 

Sida 38 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 51                                                   Dnr 2019/00108  

Anmälan av delegationsbeslut 

  

Inga delegationsbeslut anmäldes vid dagens sammanträde. 

 

 


