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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-03 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14.00-15.15 

 
Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande 

Anders Karlsson (C) 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande, ej §§ 116-117 pga jäv 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M) ledamot, ej §§ 115, 117 pga. jäv 
Erik Ekblom (M) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot 
Göran Hellström (L) ledamot 
Tuula Ojala (S) tjänstgörande ersättare 
Linnea Wall (S) ledamot 
Leif Udéhn (S) ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot, ej §§ 116-117 pga. jäv 
Carl-Gunnar Sand (SD) ledamot 
Björn Nilsson (S) tjänstgörande ersättare §§ 116-117 
Yvonne Gogolin (M) tjänstgörande ersättare §§ 115-117 
Anders Bredelius (M) tjänstgörande ersättare §§ 117 
 

Övriga deltagare Yvonne Gogolin (M) ersättare 
Anders Bredelius (M) ersättare 
Björn Nilsson (S) ersättare, ej § 115 pga. jäv 
 
Leif Andersson (S) överförmyndarnämnden § 102 
(listan fortsätter på sida 2) 
 

Justerare Ida Ekeroth 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 99-119 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth  

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-03 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Övriga deltagare Thomas Johansson tf. kommunchef 
Eleonor Hultmark kommunsekreterare 
Christina Olsson ekonomichef §§ 100-105 
Ida Nilsson ekonom §§ 100-105 
Mia Nordblom controller §§ 103-104 
Elizabeth Lindholm Hahne samordnare §§ 103-104 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-06-03 

Anslagsdatum 2019-06-07 Anslaget tas ner 2019-06-29 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 99                                                   Dnr 22051  

Godkännande av dagordning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 100                                                   Dnr 2019/00212  

Tertial 1 per april 2019 för kommunstyrelsens verksamheter 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska prognosen för tertial 1 2019 för 
kommunstyrelsens verksamheter.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

 Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads 
utgång. Vid tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas 
från nämnden till kommunstyrelsen.  

 Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

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

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndens ekonomi så att den följer 
antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de 
åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska 
presenteras för kommunstyrelsen. 

Ekonomienheten har upprättat en ekonomisk prognos för tertial 1 2019 för 
kommunstyrelsens verksamheter. Prognosen visar ett resultat om 133 740 000 
kronor (inklusive centrala medel).  

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 § 100 (forts.)                                                    
 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 177/19  

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-08 

 Ekonomens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-07 

 Tertial 1 för kommunstyrelsens verksamheter 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
Sektorchef Åsa Alvner 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 101                                                   Dnr 2019/00211  

Tertial 1 per april 2019 för Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska prognosen för tertial 1 2019 för 
Mariestads kommun.       

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

 Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads 
utgång. Vid tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas 
från nämnden till kommunstyrelsen.  

 Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

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

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

Ekonomienheten har upprättat en ekonomisk prognos för tertial 1 för Mariestads 
kommun. Prognosen visar ett resultat om 3 800 tkr.  

Arbetsutskottets beslut den 15 maj 2019 

Arbetsutskottet har i beslut den 15 maj 2019, § 178, noterat att tekniska nämnden, 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden redovisar 
underskott i prognos för tertial 1 2019 och arbetsutskottet har därför fortsatt dialog med 
respektive nämnd till dess att nämnderna redovisar åtgärder för en budget i balans.  

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 § 101 (forts.) 

 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 178/19 

 Protokollsutdrag ksau § 191/19 

 Protokollsutdrag ksau § 193/19 

 Protokollsutdrag ksau § 194/19 

 Protokollsutdrag ksau § 195/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-08 

 Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-07 

 Tertial 1 2019 för Mariestads kommun och dess bolag 

 

Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonomichef Christina Olsson 
Sektorchefer 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 102                                                   Dnr 2019/00244  

Åtgärdsplan för överförmyndarnämndens verksamhet efter 
tertial 1, 2019 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Överförmyndarnämnden har redovisat förslag till åtgärder. Utifrån dessa förslag 
bedömer kommunstyrelsen att åtgärderna uppnår målet för att nå budget i balans för 
2019.     

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen följa upp 
verksamhet och ekonomi vilket ska ske per tertial. Vid tertial 1 (T1) baseras 
redovisningen på det ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid 
tertial 1 görs en budgetuppföljning med årsprognos som överlämnas från nämnden 
till kommunstyrelsen. 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp att nämndernas ekonomi följer antagen 
budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelse från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de 
åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska 
presenteras för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade den 15 maj 2019, § 178, att 
överförmyndarnämnden redovisar ett underskott i prognos för tertial 1. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför att kalla presidiet i 
överförmyndarnämnden för att beskriva de åtgärder nämnden ämnar vidta för att 
uppnå en budget i balans för innevarande år. 

Presidiet i överförmyndarnämnden deltar på sammanträdet och redovisar de åtgärder 
som nämnden beslutat om.    

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 § 102 (forts.) 

 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag öfn § 13/19 Åtgärdsförslag för minskade kostnader 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-22 

 Prognos för tertial 1, 2019 för Mariestads kommun   

 Protokollsutdrag ksau § 178/19 

 Muntlig information på sammanträdet          

 

Expedieras till: 
Överförmyndarnämnden, nämndsekr. Helena Andersson 
Kommunikationschef Annika Björklund 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 103                                                   Dnr 2019/00246  

Ny styrmodell för Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny styrmodell för Mariestads kommun.         

Bakgrund 

I linje med ny budgetprocess har en ny styrmodell tagits fram. Detta för att knyta 
ihop mål- och budgetprocessen utifrån beslutad policy för verksamhet- och 
ekonomistyrning. Grunden för målprocessen är denna styrmodell för Mariestads 
kommun.  

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 § 196/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-22 

 Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-22 

 Styrmodell Mariestads kommun       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Samtliga nämnder) 
(Samtliga sektorchefer) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 104                                                   Dnr 2019/00247  

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2020-2022 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2020-2022.     

Reservation 

Ida Ekeroth (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

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

Bakgrund 

En kommun finns primärt till för sina invånare. De förtroendevaldas uppdrag är att 
omsätta ”folkviljan” till faktisk handling. Det handlar om att prioritera och styra 
resurser och aktiviteter så att högsta möjliga mervärde skapas för medborgarna. 

I linje med ny budgetprocess har en ny styrmodell tagits fram. Detta för att knyta 
ihop mål- och budgetprocessen utifrån beslutad policy för verksamhet- och 
ekonomistyrning. Grunden för målprocessen är den nya styrmodellen för Mariestads 
kommun. Utifrån styrmodellen har Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 
tagits fram. Målen som formuleras ska gälla under mandatperioden (3 + 1 år).  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar om tillägg enligt följande: Kommunfullmäktiges mål ska kompletteras med 
följande mål:  
 
Mariestad - en kommun att växa upp och åldras i.  

Genom hög kvalitet i barnomsorg, skola och äldreomsorg samt ett nära samarbete med 
föreningar och övriga civilsamhället ges förutsättningar för en trygg uppväxt och ett värdigt 
åldrande.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 104 (forts.) 

 

 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar om ändring av mål nummer 2 enligt följande:  
 
Mariestad – en trygg kommun i livets alla skeenden.  

Mariestad är en hållbar kommun med trygga miljöer för alla som bor, verkar och vistas här. Med 
ett brett engagemang och ett demokratiskt förankrat medborgarfokus erbjuder vi en trygg 
välfärd med hög kvalitet i livets alla skeenden. 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer först Ekeroths (S) tilläggsyrkande och Karlssons (C) 
tillstyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer därefter Rosengrens (V) ändringsyrkande och 
Karlssons (C) tillstyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med arbetsutskottets förslag.       

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 197/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-22 

 Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-22 

 Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2020-2022        

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Samtliga nämnder) 
(Samtliga sektorchefer) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 105                                                   Dnr 2019/00021  

Budget för 2020 för Mariestads kommun med flerårsplan för 
2021-2022 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2020 samt flerårsplan för åren 
2021-2022 i enlighet med majoritetens förslag. 

2. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att nyupplåna med 150 miljoner kronor. 

3. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut i 
kommunfullmäktige § 104/17. 

4. Skattesatsen ska vara oförändrad på 21,26. 

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

 

Deltar inte i beslutet 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter deltar inte i beslutet. 

Bakgrund 

Majoritetspartierna ( Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt 
Kristdemokraterna) har inför kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2019 
upprättat ett förslag till budget för Mariestads kommun år 2020 samt flerårsplan för 
2021-2022.  

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 § 105 (forts.) 

 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau 198/19 

 Majoritetspartiernas förslag till budget för Mariestads kommun år 2020 samt 
flerårsplan för 2021-2022 

 Reformpaket 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-21  

 Ekonomichefens 2019-05-21      

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Samtliga nämnder) 
(Samtliga sektorchefer) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 106                                                   Dnr 2019/00203  

Remiss - Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 
2020-2023 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ställer sig bakom remiss 
kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023. 

2. Mariestads kommun vill särskilt framhålla det fleråriga samarbetet mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunen med flera inom kulturarvsområdet. 
Samarbetet har resulterat i Hantverkslaboratoriet som har ett nationellt uppdrag 
för frågorna.  

3. Göteborgs universitet bedriver nationell spetsutbildning och internationell 
forskning mot flera av kulturstrategins bärande inslag exempelvis kulturmiljö, 
kulturarv och bebyggelsevård i Mariestad. Kommunen önskar att detta samarbete 
fördjupas och intensifieras. 

4. Följande kommentar lämnas till delen om natur- och kulturarv, remiss-version 
sidan 22: Den digitala tekniken som ett viktigt verktyg för att tillgängliggöra natur 
och kulturarv och också pedagogiskt kunna presentera materialet. Den stora 
utmaningen för de kommunala museerna är att materialet är långt ifrån digitalt, 
uppordnat och sökbart och långt ifrån alla har pedagoger som kan dela med sig 
av kunskaperna kring kulturarvet. Möjligheterna för kommunala museer, som 
inte har strategiska uppdrag, att få del av regionala medel är i dagsläget begränsat 
till att söka projekt medel. Museerna i regionen har väldigt olika 
förutsättningar  att arbeta med pedagogik och tillgängliggörande och det är synd 
att inte hela regionens kulturarv får samma förutsättningar. 

5. Delegation ges till kommunstyrelsens presidium att godkänna kommunchefens 
komplettering av remissvaret och därefter lämna det fullständiga remissvaret till 
Västra Götalandsregionen, senast den 31 juli 2019 .  

Bakgrund 

I samband med att nuvarande kulturstrategin ”En mötesplats i världen” reviderades 
2017, beslutade regionfullmäktige att den regionala kulturplanen och den regionala 
kulturstrategin från och med 2020 ska utgöra samma dokument. 

Remissversionen av Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-
2023 är resultatet av intensiva samråd med cirka 1300 personer i syfte att samla 
kunskap och erfarenheter från kommuner, kulturaktörer och det civila samhället i 
Västra Götaland och identifiera gemensamma prioriteringar ur regionalt 
helhetsperspektiv. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 106 (forts.) 

 

Kulturstrategin samspelar med VGRs övergripande styrdokument för visionen om 
ett gott liv i Västra Götaland och ska vara angelägen för kommuner och 
kulturaktörer. Den kommer att styra satsningar inom kulturområdet tillsammans med 
regionfullmäktiges årliga budget. 

Strategin innehåller även den regionala kulturplanen, som utgör grunden för 
förhandling om statliga medlen via kultursamverkansmodellen (2010:2019). 
Kulturplanen består av strategiska prioriteringar 2020-2023 Inom ett antal konst och 
kulturområden. 

Kulturstrategin inkluderar utöver den statliga förordningen, även området är av stor 
vikt för utvecklingen av kulturlivet i Västra Götaland och som efterfrågas för 
samverkan med regioner i stort. Områden är eller håller på att bli viktiga 
profilområden vars aktörer  och utförare är betydelsefulla delar av kulturens 
infrastruktur. 

Fokus i kulturstrategin ligger främst på de förflyttningar som ska göras i relation till 
de utmaningar som respektive konst och kulturområde står inför. Varje konst och 
kulturområde avslutas med ett antal punkter som visar hur VGR prioriterar under 
strategiperioden. Strategin är framtagen av regionens kulturnämnd i den fastställda 
remissversionen 2019-04-25. Kulturavdelningen lämnar kommentarer till remissen 
enligt bilagt förslag.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut och 
yrkar att presidiet ska ges delegation på att godkänna kommunchefens kommande 
komplettering av remissvaret och därefter tillse att remissvaret lämnas till Västra 
Götalandsregionen. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag tillsammans 
med eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 199/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-17 

 Kulturchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-15 

 Remiss: Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023. 
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Kommunstyrelsen 
 

Ks § 106 (forts.) 

 

 

 Remissversion: Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-
2023. 

 Kommentarer till remissversion Kulturstrategi Västra Götaland – och regional 
kulturplan 2020-2023. 

 Bilaga 1: Kulturnämndens stöd och uppdrag 

 Bilaga 2. Regional biblioteksplan 

Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen regionstyrelsen@vgregion.se (ange dnr RS 2019-03195) 

 

mailto:regionstyrelsen@vgregion.se
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Ks § 107                                                   Dnr 2018/00438  

Medborgarförslag om att bygga ut boendet för äldre psykiskt 
sjuka på Krontorpsvägen 17 i Mariestad 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att det finns en pågående utredning inom sektor 
stöd och omsorg om boende för äldre med psykisk funktionsnedsättning. 
Medborgarförslagets intentioner kommer att prövas i detta arbete. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat.  

Bakgrund 

Yvonne Stridh och Carina Thunström i Mariestad har lämnat in ett medborgarförslag 
där de föreslår att boendet på Krontorpsvägen 17 ska byggas ut.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 10 december 2018, § 111,  överlämnat 
medborgarförslaget till socialnämnden för beredning. Ärendet har beretts av individ- 
och familjeomsorgschefen och därefter hanterats i socialnämnden. Socialnämnden 
föreslår den 16 april 2019, § 55, att kommunfullmäktige ska besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat. Detta med hänvisning till pågående utredning inom 
sektor stöd och omsorg som vänder sig till den aktuella målgruppen som 
förslagsställaren avser. 

Personer med en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande 
vårdbehov kan beviljas särskilt boende som kan utföras på boendet Krontorp, med 
idag sex boendeplatser. 

Verksamheten har uppmärksammat att det finns ett behov av ett ökat antal platser 
för den målgruppen och med en delvis ändrad inriktning. Sektor stöd och omsorg 
har påbörjat arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag, vilket behöver omfatta en 
beskrivning av målgrupp, verksamhetens inriktning i förhållande till vård- och 
omsorgs befintliga verksamheter, lokalisering och kostnader. Efter att 
beslutsunderlag finns framtaget kommer ärendet beredas för beslut i socialnämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar först upp yrkandet om återremiss och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 180/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-02 

 Protokollsutdrag sn § 55/19 

 Protokollsutdrag kf § 111/18 

 Medborgarförslag från Yvonne Stridh och Carina Thunström 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden, nämndsekr. Helena Andersson) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
(Yvonne Stridh, Mariestad) 
(Carina Thunström, Mariestad) 
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Ks § 108                                                   Dnr 2017/00248  

Samhällsmast på Brommö 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera samhällsmasten på Brommö med 
567 494 kronor.  

2. Kommunens medfinansiering av masten sker med medel från kommunstyrelsens 
medel till förfogande 2019 med maximalt 196 000 kronor.  
Resterande finansiering på 371 494 sker inom ramen för redan avsatta medel för 
utbyggnaden av fibernätet på landsbygden, verksamhet 13813.    

3. Kommunchefen får i uppdrag att slutföra förhandling med kommunens bolag 
VänerEnergi. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att Västra Götalandsregionen avsätter 
resterande kostnader på 567 493 konor.  

Bakgrund 

Mariestads kommun tillsammans med Västra Götalandsregionen beslutade under 
2017 medfinansiera en fiberanslutningspunkt från Laxhall till Hageltorp på Brommö. 
Kommunens strategi och inriktning har sedan varit att uppföra en samhällsmast på 
ön som ansluts till beviljat och utbyggt fibernät. Masten ska bidra till en säker och bra 
mobiltäckning i skärgården för invånare, besökare och företag. 

Kommunen har haft kontakt med mobiloperatörerna som bekräftar dålig 
mobiltäckning i skärgården, intresset har dock varit mycket lite från operatörerna att 
förbättra telekommunikationen i området med argumentet att det inte är en lönsam 
investering för aktörerna. 

Mariestads kommun har under det senaste året haft en nära och bra dialog med 
Västra Götalandsregionen kring processen att gemensamt försöka få till bra 
kommunikation i området som bidrar till att nå målen i den regionala 
bredbandsstrategin som VGR antog den 7 juni 2018. 

För att genomföra uppdraget avser kommunen att anlita en entreprenör som 
installerar, driftar och äger masten. Kommunens faktureras den kostnad som är 
förknippad med att upprätta/installera masten. Under driftperioden som uppgår till 
15 år förbinder sig sedan entreprenören att ha totalsansvararet för masten, och stå 
för samtliga kostnader. Ansvaret avser både den tekniska förvaltningen (installation, 
drift, underhåll, service, mm) samt att ha kontroll över förvaltningsfrågor avseende 
till exempel ekonomiska frågor. 

Mast, teknikbod och övrig installation ska vara dimensionerade för att minst tre (3) 
operatörer ska kunna finnas representerade i masten samtidigt.  
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Under april månad har kommunen genom anbudsförfrågan fått svar från aktörer 
som enligt ovanstående specifikation lämnat anbud för samhällsmastens uppförande 
och drift. Priset för detta anbud uppgår till 1 134 987 kronor.  

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 § 174/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-03 

 Näringslivschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-30 

 

Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Näringslivschef Mats Widhage 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 109                                                   Dnr 2019/00194  

Fördelning och utbetalning av anläggningsbidrag 2019 

  

Kommunstyrelsens beslut 

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

Bakgrund 

21 ansökningar om anläggningsbidrag för 2019 har inkommit till fritidskontoret. Av 
dessa ansökningar är 19 berättigade till anläggningsbidrag enligt regelverket. Hur 
förslaget till fördelning av 2019 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 eget program för drog- och alkoholförebyggande arbete (6 föreningar enligt 
sammanställning) kommer inte att få sitt bidrag utbetalt innan programmet är 
redovisat för fritidskontoret.  

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 kfu § 36/19 

 Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-07 

 Fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-06  

 Sammanställning av och förslag till anläggningsbidrag 2019 

 

Expedieras till: 
Fritidschef Tomas Ekström 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-03 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 110                                                   Dnr 2017/00204  

Delredovisning av arv till Vadsbo museum 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Bakgrund 

Kultur- och fritidsutskottet konstaterade den 6 februari 2018 att arvet efter Dagny 
Beckeman ska användas för att stödja det långsiktiga samlingsförvaltningsarbetet på 
Vadsbo museum. 

Kulturavdelningen ska återkomma löpande (en gång per halvår) till beredningen med 
redogörelser över hur museet planerar att använda och fördela arvet inom 
verksamheten för att beredningen ska kunna fatta beslut gällande prioritering. 

Museichefen har upprättat en sammanställning över förslag till åtgärder och inköp 
för perioden 2019-03-01 till och med 2019-09-30.  

Kultur och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag kfu § 33/19 

 Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-30 

 Museichefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-17 

 Sammanställning över förslag till åtgärder och inköp för perioden 2019-03-01 – 
2019-09-30 

 Sammanställning över använda medel 2018 

 

Expedieras till: 
Kulturchef Maria Henriksson 
Sektorchef Åsa Alvner 
Museichef Linda Svensson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 111                                                   Dnr 2013/00114  

Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad centralort 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 150 000 kr för en lokaliseringsutredning för 
Västra Ekudden. 

2. Kostnaden för utredningen finansieras med medel ur kommunstyrelsens 
förfogandeanslag för år 2019.     

Reservation 

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

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016, kf § 72 att anta detaljplan för Västra 
Ekudden, Mariestad centralort, Mariestads kommun. Beslutet att anta detaljplanen 
överklagades till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen meddelade i 
dom 4 april 2017 (mål nr P 3124-16) avslag på överklagandena och ändrade i övrigt 
inte kommunens beslut. 

De klagande överklagade mark- och miljödomstolens dom till mark- och 
miljööverdomstolen. Mark- och miljödomstolen beslutade den 21 juni 2017 att ge 
prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 17 april 2018 i 
dom att upphäva kommunens beslut om att anta detaljplan för Västra Ekudden. 
Beslutet går inte att överklaga.  

I korthet anger mark- och miljööverdomstolen som skäl för upphävandet av beslut 
om antagande av detaljplanen att kommunen inte på ett tillräckligt sätt redovisat 
alternativa lokaliseringar för den planerade bebyggelsen och att den måste lokaliseras 
till det aktuella området inom strandskydd. Beslutet går inte att överklaga. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 september 2018, ksau § 294 om 
uppdrag att ta fram underlag för att kunna besluta om en ny detaljplan för Västra 
Ekudden. 

I dialog med Länsstyrelsen i Västra Götalands län har kommunen framfört att det 
utvidgade strandskyddet som det aktuella området omfattas av borde upphävas. 
Detta eftersom kommunens bedömning är att området inte har värde för 
strandskyddets syfte. Bedömningen grundar sig på naturvärdesinventering. 
Länsstyrelsen har inte ändrat sitt beslut 1 december 2014 om utvidgat strandskydd 
för det aktuella området. Detta medför enligt planenhetens bedömning för att på nytt 
kunna anta detaljplan för Västra Ekudden och upphäva strandskydd förutsätts en 
alternativlokaliseringsutredning. Kostnad för en sådan utredning uppskattas till cirka 
150 000 kr.   
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 201/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-16 

 Tf. planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-16 

 Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad centralort, Mariestads kommun 
(antagandehandling upprättad i maj 2016) 

 Dom P 3718-17 

 Protokollsutdrag Kf § 72/16 

 Protokollsutdrag Ksau § 294/18       

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Tf. planchef Adam Johansson 
Mark- och exploateringschef Erik Randén 
Ekonom Ida Nilsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 112                                                   Dnr 2019/00263  

Hyresavtal för del av yttre hamnen 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Sjöstadens varv AB för del av yttre 
hamnen enligt upprättat hyresavtal.        

Bakgrund 

Teknisk chef har från kommunstyrelsen på delegation att teckna avtal om 
uthyrningar och utarrenderingar med avtalstid som löper under högst fem år. Med 
anledning av att parterna i detta ärende föreslår en avtalstid om sju år ligger 
beslutanderätten på kommunstyrelsen. 

Sjöstadens varv har under en längre tid varit verksamma i yttre hamnen genom ett 
nyttjanderättsavtal som bolaget övertog i samband med ett företagsförvärv.  Avtalet 
har löpt med ett år i taget vilket skapar osäkerhet för bolaget. Verksamhet teknik har 
i dialog med bolaget upprättat ett nytt hyresavtal som tydligt reglerar villkoren för 
upplåtelsen.  

Avtalsförslaget innebär en avtalstid om sju år. I avtalet ingår upplåtelse av det så 
kallade hamnskjulet, 27 stycken bryggplatser och yta för vinteruppställningsplatser. 
Ytan för vinteruppställningsplatser ska mellan perioden 1 juni – 15 september vara 
tillgänglig för kommunen att nyttja som ställplatser för husbilar där bolaget ansvarar 
för att ytan är fri från båtar och tillhörande utrustning. Bolaget svarar för underhåll 
av de anläggningar som hyrs. I avtalet finns en paragraf som reglerar att bolaget 
avstår det indirekta besittningsskyddet, vilket ska godkännas av hyresnämnden för att 
göra avtalet giltigt. Avtalet medger inte någon rätt till överlåtelse till annan part.  

Prissättningen i hyresavtalet är baserat på tidigare nyttjanderättsavtal med en 
uppindexering från år 2004.   

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 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-28 

 Tekniske chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-28  

 Förslag till hyresavtal för del av yttre hamnen med bilagor   

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 113                                                   Dnr 2019/00037  

Förtydligande av reglerna om rätten till förlorad arbetsförtjänst 
för förtroendevald 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade bestämmelserna om arvoden och 
traktamenten med mera till förtroendemän i Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Kommunens bestämmelser avseende arvoden och traktamenten med mera till 
förtroendemän har till sin utformning innehållit uppgifter som hänfört sig till såväl 
föregående som nuvarande och kommande mandatperiod/-er, varför dokumentet 
behövde uppdateras för att endast innehålla aktuella uppgifter.  

Vidare var tillämpningen av kommunens regler om rätten till förlorad arbetsförtjänst 
för förtroendevalda till vissa delar otydliga, och med anledning av detta gav 
arvodesberedningen HR-chefen i uppdrag att se över dokumentet och göra 
erforderliga justeringar enligt ovan.  

Följande ändringar är gjorda:  

Reglerna om förlorad arbetsförtjänst 

Reglerna om förlorad arbetsförtjänst saknade tidigare en tydlighet avseende när 
rätten till sådan förelåg. Reglerna angav i sin tidigare lydelse inte heller om rätten till 
sådan endast avsåg sammanträde eller om rätten även gällde de tillfällen då 
nämndsordförande eller vice ordförande inför nämndsmöte överlade med sektorchef 
eller annan anställd inom den sektor som den förtroendevalde tillhör.  

Med dessa skäl som grund har reglerna om rätten till förlorad arbetsförtjänst skrivits 
om, så att det enligt reglarna nu tydligt framgår när ledamot har rätt till ersättningen 
samt att denna rätt även omfattar de tillfällen då ordförande eller vice ordförande 
avsätter egen tid för arbete för sin nämnd och i samband med det inte har rätt till lön 
från sitt ordinarie arbete. Den nya regleringen framgår av ny § 1 i [nytt] kapitel 2 för 
förlorad arbetsförtjänst. 
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Reglerna om attest av begäran om förlorad arbetsförtjänst 

Enligt Arvoden och traktamenten Förtroendevalda, avsnitt Bestämmelser om 
ersättning till förtroendevalda för förlorad arbetsförtjänst, [nytt kap 3], § 7, 2 st, är 
det alltid ordförande i berörd nämnd som attesterar förtroendevalds begäran om 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Vidare är det alltid vice ordförande i berörd 
nämnd som attesterar ordförandes begäran om ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. För det fall endast en av dem deltar på mötet, är det den som utsetts 
att justera protokollet som attesterar begäran om ersättning.  

Viktigt att notera är att attest enligt regerverket endast sker av en person, mot tidigare 
två. 

Redaktionella ändringar 

En del ändringar är rent redaktionella. Bland annat har dokumentet kapitelindelats 
för att bli tydligare i sin struktur samt tjänstetitlar och enhetsbenämningar 
uppdaterats.  

I det upprättade förslaget till arvodesreglemente är det som är nytt markerat med rött 
och det som föreslås tas bort är överstruket.  

Det reviderade arvodesreglementet hanterades vid arvodesberedningens 
sammanträde den 16 april 2019, där samtliga närvarande godkände dokumentet och 
beslutade att överlämna det till kommunfullmäktige för beslut.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag § ksau 179/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-29 

 HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-06  

 Förslag till reviderat reglemente för arvoden och traktamenten till 
förtroendevalda 
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Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Lönekontoret i Hova) 
(Samtliga nämndsekreterare) 
(HR-chef Per Johansson) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-03 

Sida 32 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 114                                                   Dnr 2019/00026  

Partistöd till Centerpartiet 2019 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar at godkänna Centerpartiets ansökan om partistöd för 
år 2019      

Bakgrund 

Den 8 maj 2019 inkom Centerpartiet i Mariestad med en begäran om partistöd för 
innevarande år. 

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

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 

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

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens 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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ks § 114 (forts.) 

 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 208/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-17 

 Begäran från Centerpartiet Mariestad om partistöd, med skriftlig redovisning 
samt granskningsintyg, inkommen 2019-05-08 

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

 Protokollsutdrag kf § 13/19                 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Administrativa enheten) 
(Ekonomienheten) 
(Centerpartiet i Mariestad) 
(Ekonom Ida Nilsson) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 115                                                   Dnr 2019/00186  

Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg år 2018 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda 
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg för 
verksamhetsåret 2018. 

Jäv 

Anette Karlsson (M) och Björn Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beredning 
och beslut av ärendet.  

Bakgrund 

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning 
för år 2018. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 

Resultatet för år 2018 blev - 1 644 000 kronor. Prognosen för helåret låg på -234 000 
kronor i delårsrapporten och budgeten på -733 000 kronor. Underskottet beror i 
huvudsak på förändringar av pensionsskulden, lönekostnader för deltidspersonal 
samt ökade kostnader för drivmedel och arbetarskydd vilka inte var kända vid 
tidpunkten för delårsrapportens upprättande. På grund av underskottet uppnår inte 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg balanskravet enligt kommunallagen.  

Målet om att investeringar ska inrymmas inom tilldelad investeringsram anses vara 
uppfyllt genom att de gjorde investeringarna för år 2018 är inom tilldelad ram. 
Fastställda verksamhetsmål bedöms i årsredovisningen som i huvudsak uppnådda. 

Revisorerna inom kommunalförbundet  bedömer att direktionen har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vidare bedömer 
revisorerna att riktlinjerna för verksamheten har följts. Målet om att ha en ekonomi i 
balans uppnås inte. På grund av underskottet om -1 644 000 kronor samt 
realisationsvinster på 69 000 kronor 2018 måste Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
enligt lagen om kommunal redovisning återställa utgående balansresultat på 
1 713 000 kronor inom tre år.  

Revisorerna tillstyrker att direktionen och direktionens enskilda ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  
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Kommunstyrelsen 
 

Ks § 115 (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 

 Protokollsutdrag ksau § 183/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-29 

 Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-26 

 Årsredovisning 2018 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

 Revisionsberättelse och granskningsrapport för 2018 upprättad av PwC i mars 
2018. 

 Protokollsutdrag från sammanträde med direktionens beredningsutskott för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2019-03-28 § 2, Revision av årsbokslut år 
2018. 

 Protokollsutdrag från sammanträde med direktionen  för Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg 2019-02-28, § 5 Årsbokslut 2018 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 116                                                   Dnr 2019/00175  

Ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst år 2018 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda 
ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2018. 

Jäv 

Ida Ekeroth (S) och Marie Engström Rosengren (V) anmäler jäv och deltar inte i beredning 
och beslut av ärendet  

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som, genom att bedriva språktolk- 
och översättningsförmedling, har i uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning 
och översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet består av plats- och 
distanstolkning samt meddelarservice och översättning av text.  

Revisorerna för Tolkförmedling Väst har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet av dess direktion under år 2018.  

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar för föreskrifter som finns för verksamheten. Den ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och 
pröva om verksamheten har bedrivit enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen samt revisionsreglementet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och ansvarsprövning. 

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Tolkförmedling Väst har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att 
direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 
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Kommunstyrelsen 
 

Ks § 116 (forts.) 

 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt för de enskilda 
ledamöterna i direktionen.  

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 184/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-02 

 Årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018 

 Protokollsutdrag från direktionen 2019-03-29, § 362, Årsredovisning 2018. 

 Internkontrollrapport för Tolkförmedling Väst 2018 

 PM med bedömning avseende årsredovisning 2018 för kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst upprättad av PwC:s auktoriserade revisor Gunilla Lönnbratt 
2019-04-15. 

 Revisionsberättelse för år 2018 upprättad av revisorerna i Tolkförmedling Väst 
2019-04-16 

 Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-25 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tolkförmedling Väst) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 117                                                   Dnr 2019/00178  

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen i 
Samordningsförbundet  Norra Skaraborg 2018 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg för verksamhetsåret 
2018. 

Jäv 

Ida Ekeroth (S), Anette Karlsson (M) och Marie Engström Rosengren (V) anmäler 
jäv och deltar inte i beredning och beslut av ärendet.  

Bakgrund 

Samordningsförbundet bildades 2007 och har haft samma geografiska arbetsområde 
sedan bildandet. Samverkande parter är kommunerna Mariestad, Töreboda, 
Gullspång samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra 
Götalandsregionen. 

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av 
samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter 
att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma 
insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en 
effektiv resursanvändning. 

Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning, 
räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2018. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2018.  
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Kommunstyrelsen 
 

Ks § 117 (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 

 Protokollsutdrag ksau § 182/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-29 

 Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-25 

 Revisionsberättelse för år 2018 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 

 Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2018 inom 
Samordningsförbundet i Norra Skaraborg, upprättad av PwC i mars 2019 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samordningsförbundet Norra Skaraborg) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 118                                                   Dnr 2019/00108  

Redovisning av delegationsbeslut 

  

Inga delegationsbeslut finns att redovisa till sammanträdet.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 119                                                   Dnr 2019/00016  

Handlingar att anmäla 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen finner handlingarna anmälda.       

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsen redovisas till sammanträdet.      

Underlag för beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 29 maj 2019 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag § 192/19 Dialogmöte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott 
och tekniska nämnden den 29 maj 2019 

3. Skaraborgs kommunalförbund 
Protokoll från sammanträde den 10 maj 2019 

4. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
Protokoll från sammanträde den 20 maj 2019. 

5. Gullspångs kommun 
Protokoll från sammanträde den 7 maj 2019. 

6. Vänerns vattenvårdsförbund 
Protokoll från sammanträde den 16 april 2019.      
 

 

 


