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Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande 
Anders Karlsson (C), 1:e vice ordförande 
Janne Jansson (S), 2:e vice ordförande 
Henrik Karlsson (M), ledamot 
Leif Udéhn (S), tjänstgörande ersättare ej § 371 pga. jäv 
 

Övriga deltagare Susanne Wirdemo, kommundirektör 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Christina Olsson, ekonomichef §§ 367-370 
Lars Bergqvist, finanssamordnare § 367 
Per Johansson, HR-chef § 371 
Per Garenius, samhällsbyggnadschef §§ 372-375, 392 
Erik Randén, exploateringschef §§ 372-373, 394-395 
Jonas Johansson, utvecklingschef §§ 394-395 
Susanne Wallner, näringslivschef § 374 

Justerare Janne Jansson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 367-396 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

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

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-11-24 

Anslagsdatum 2021-11-25 Anslaget tas ner 2021-12-10 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 367                                                   Dnr 2021/00424 

Reviderad investeringsbudget mellan 2021 och 2022 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att investeringsbudgeten 2021 minskar med  
71 038 tkr och investeringsbudgeten 2022 ökar med 71 038 tkr. Av detta justeras 
kommunstyrelsens budget med 33 870 tkr, tekniska nämnden skattefinansierad 
verksamhet med 25 888 tkr och tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet 
med 11 280 tkr. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att följande projekt, pumptrack 1 500 tkr, Högelids 
friluftsanläggning 1 500 tkr, utemiljöer inom skolan 1 000 tkr, Sjölyckans 
grönområde och parker 2 000 tkr flyttas till tekniska nämndens investerings-
budget. Beloppen uppgår till 6 000 tkr och finansieras genom ej förbrukade 
medel 2021 enligt bilaga. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att av kommunstyrelsens investeringsbelopp 2021 
flyttas 5 100 tkr till tekniska nämnden 2022. Det avser budget för följande 
projekt; målburar/ismaskin (projektnummer 2587, 2607) förskolor/skolor 
(projektnummer 2604), utemiljöer inom skolor (projektnummer 2605). 

4. Kommunens totala investeringsbudget 2021 blir 239 521 tkr. 

5. Kommunens totala investeringsbudget 2022 blir 231 113 tkr. 

 Bakgrund 

Kommunfullmäktige har den 14 juni 2021, § 79, beslutat att kommunstyrelsen får 
rätt att revidera investeringsbudgeten utifrån kommunfullmäktiges beslutade 
investeringsram, i syfte att inte behöva ombudgetera investeringar mellan åren. 

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas budgeterade och pågående 
projekt inom investeringsbudgeten som sträcker sig över år 2021 och 2022. 

Bifogat underlag visar projekt där investeringsbudgeten ska justeras mellan åren. 
2021-års budget minskar och 2022-års budget ökar med motsvarande. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-22 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-22 

Justering investeringsbudget 2021-2022 
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Expedieras till: 
Sektorchefer 
Teknisk chef 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Samordnare ekonomi Sofia Glimmervik 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 368                                                   Dnr 2021/00017 

Dialog om mål och internbudget 2022 för kommunstyrelsens 
verksamheter  
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har dialog om underlaget till internbudget för 
kommunstyrelsens verksamhet år 2022. 

Bakgrund 

Ekonomiavdelningen kommer att ta fram ett underlag till internbudget 2022 för 
kommunstyrelsens verksamheter. 

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om sin internbudget för kommande år. 
Internbudgeten utgår från den av kommunfullmäktige antagna budgetramen.  

I stort innebär förslaget till internbudgeten 2022 effektivisering om 1 procent och de 
effektiviseringar som är antagna i reformpaketet i Mariestads kommuns budget för 
2022. 

Detta är den första inledande dialogen med arbetsutskottet. Beslut om 
kommunstyrelsens internbudget kommer att fastställas vid nästa kommunstyrelse. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-18 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-27 

Förslag till internbudget 2022 för kommunstyrelsens verksamheter 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 369                                                   Dnr 2021/00095 

Återredovisning av status på åtgärder vid avvikelser i den 
interna kontrollen vid delår 2021, utifrån uppsiktsplikten 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad återredovisning av status på åtgärder per 
november för avvikelser som noterades i den interna kontrollen i Mariestads 
kommun i samband med uppföljningen vid delår 2021. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2021, § 180, att nämnderna innan 
novembers utgång skriftligen ska återredovisa status för vidtagna och planerade 
åtgärder. 

Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt efterfrågades i samband med tertial 2 
och delårsbokslutet status för respektive nämnds arbete med intern kontroll. En 
uppföljning av intern kontrollplanerna för respektive nämnd sammanställdes i en 
samlad rapport för Mariestads kommun. Avvikelser noterades i nedan angivna 
kontroller. Åtgärder planerades att vidtas med syfte att åtgärda bristerna.  

Per november har en återredovisning av status för vidtagna och planerade åtgärder 
skett och sammanställts i rapport ” ”Återredovisning av status på åtgärder vid 
avvikelser i intern kontroll vid delår 2021, Mariestads kommun”. 

Utbildningsnämnden 

• Kontroll och prognos av enheternas följsamhet mot budget. 

• Kontroll och uppföljning av tilläggsbeloppens kostnadstäckning på berörda 
enheter. 

• Kontroll att enheterna har tillgång till personal med sådan kompetens som 
erfordras (behörigheter och legitimationer). 

Socialnämnden 

• Kontroll av att boendekontrakten är korrekta. 

• Kontroll av att handlingsplaner för arbete för dem som söker 
försörjningsstöd är uppdaterade och aktiva. 

• Kontroll av att dokumentationen i personalärenden är tillräcklig för att rätt 
beslut ska kunna fattas. 
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Tekniska nämnden 

• Avsaknad underhållsplan fastighet. 

• Brandskyddspolicyn följs (med avseende på roller och ansvar). 

• Skalskydd VA-anläggningar. 

• Budgetavvikelser i projekt. 

• Avtalstrohet. 

• Direktupphandlingar. 

• Andel avtal i Xpand. 

Överförmyndarnämnden 

• Kontroll att förordnande av ställföreträdare till komplicerade ärenden sker 
inom föreskriven tid enligt föreläggande från tingsrätten. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-15 

Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-09 

Rapport ”Återredovisning av status på åtgärder vid avvikelser i intern kontroll vid 
delår 2021, Mariestads kommun”. 

Protokollsutdrag ks § 180/21 

 

Expedieras till: 
Kommundirektör Susanne Wirdemo 
Ekonomichef Christina Olsson  
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
Chef sektor samhällsbyggnad Per Garenius 
Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark 
Verksamhetschef tekniska Johan Myhrman 
Chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo 
Chef sektor utbildning Maria Appelgren 
Chef medborgarkontoret Ewa Sallova  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 370                                                   Dnr 2021/00452 

Bolagspolicy för Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar om att anta bolagspolicy Mariestads kommun. 

Med anledning av ovanstående beslut upphör följande dokument att gälla:  

− Ägarpolicy (antagen av kommunfullmäktige 1998-09-20 § 59) 

− Ägardirektiv för kommunala bolag, med undantag för den delen som avser 
särskilt ägardirektiv för Mariehus AB med dotterbolag samt delen särskilt 
ägardirektiv för VänerEnergi AB med dotterbolag (antagna av 
kommunfullmäktige 2017-12-11 § 100). 

 Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 februari 2020, § 69, om en 
översyn av styrdokument för de kommunala bolagen. Kommunchefen fick i uppdrag 
att se till att styrdokument för bolagen ses över och revideras vid behov. Det ska 
säkerställas att ägardirektiv och bolagsordning för bolagen samordnas med varandra.  

Översynen har skett med stöd av PwC och tillsammans i en styrgrupp bestående av 
bolagens ordförande, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör samt 
ekonomichef. 

Översynen kommer att ske i två etapper. Första etappen är en bolagspolicy för 
Mariestads kommun och därefter kommer ägardirektiv per bolag tas fram. I arbetet 
med att ta fram ägardirektiv per bolag kommer styrgruppen och tillika arbetsgruppen 
att kompletteras med VD från respektive bolag. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 

Bolagspolicy 

 

Expedieras till: 
VänerEnergi AB 
Mariehus AB 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kommundirektör Susanne Wirdemo 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 371                                                   Dnr 2021/00421 

Julklapp för anställda i Mariestads kommun 2021 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att dela ut 500 kronor per anställd. För att få 
tillägget ska medarbetaren vid julklappsutdelning vara:  

• Tillsvidareanställd enligt AB 

• Visstidsanställd enligt AB (månadsavlönad) 

• Timanställd/Intermittent anställd 

• BEA-anställd  

• Medarbetaren ska ha arbetat minst 40 procent (minst två dagar/vecka) de 
senaste tre månaderna och har arbetspass inbokade under december. 

• Deltagare inom LSS som uppbär habiliteringsersättning. 

Jäv 

Leif Udéhn (S) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut av ärendet. 

Bakgrund 

För 2021 har kommunstyrelsens arbetsutskott gett verksamheten uppdrag att hitta en 
alternativ lösning för julklappen till kommunens medarbetare än den som tidigare 
gällt i kommunen.  

Då möjlighet att genomföra en upphandlad lösning inte finns på grund av tidsbrist, 
föreslår HR-chef att till de medarbetare som omfattas görs ett tillägg på 
decemberlönen på 500 kronor samt att arbetsgivaren ekonomiskt kompenserar för 
den förmånsbeskattning som utgår.  

Åtgärden är en engångsföreteelse. Till julen 2022 kommer en annan lösning att vara 
på plats.  

För att erhålla julklapp ska medarbetaren vid julklappsutdelningen vara: 

• Tillsvidareanställd enligt AB 

• Visstidsanställd enligt AB (månadsavlönad) 

• Timanställd/Intermittent anställd 

• BEA-anställd  

• Medarbetaren ska ha arbetat minst 40 procent (minst två dagar/vecka) de 
senaste tre månaderna och har arbetspass inbokade under december. 
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• Deltagare inom LSS som uppbär habiliteringsersättning. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-23 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-23 

 

Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 372                                                   Dnr 2020/00412 

Avsiktsförklaring om byggnation av laddplatser för lastbilar  
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättad avsiktsförklaring där NIMA 
Energy AB ges möjlighet att bygga laddplatser vid Sandbäcken. 

Bakgrund 

I Mariestad tätort finns möjlighet till att tanka många olika drivmedel för både 
personbilar och lastbilar. En möjlighet som dock saknas är en allmänt åtkomlig 
laddare för ellastbilar. Lokala företag har börjat använda sig av ellastbilar i sin 
verksamhet och användandet av ellastbilar kan även antas öka nationellt.  

Området vid Sund/Sanbäcken har även utökat sin service för lastbilar och kommer 
att vara en av de huvudsakliga vägarna för tunga transporter in i Mariestad, inte minst 
på grund av den förväntade trafiken till och från Metsä. Detta är anledningarna till att 
mark och exploatering har eftersökt lastbilsladdare i diskussion med intresserade 
aktörer.  

Placeringen har varit med i genomförandeprocessen kring Sandbäcken och har då 
granskats av tekniska avdelningen och VänerEnergi AB. Då detta är en elintensiv 
verksamhet och kommer att påverka disponeringen av området inom Sunds 
verksamhetsområde med kabelstråk med mera. 

NIMA Energy AB föreslås ges 6 månader på sig i planering för att parterna under 
den tiden ska kunna skriva ett arrendeavtal. Området som är aktuellt är den yta i 
bilagan som är beskriven som ”Förslag framtida placering av laddstation”. Ett 
arrendeavtal kommer att lyftas till politiskt beslut när det är framtaget. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-10 

Avsiktsförklaring 

Kartbilaga 

 

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Utvecklingschef Jonas Johansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 373                                                   Dnr 2021/00439 

Förvärv av Marieholm 1:13 (del av), Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättade handlingar där kommunen 
köper del av Marieholm 1:13, ett markområde om cirka 6,6 hektar mellan Rödjan och 
Mariestads golfklubb för 5 651 000 kronor. 

Bakgrund 

Kriminalvården genomför för närvarande om-, till- och nybyggnation av 
kriminalvårdsanstalt Rödjan, säkerhetsklass 3 (öppen anstalt). Kriminalvårdens 
generaldirektör har fattat ett inriktningsbeslut om att uppföra en ny kriminalvårds-
anstalt, säkerhetsklass 2 (sluten anstalt) med 144 platser. Anstalten ska byggas i 
anslutning till befintlig verksamhet på Rödjan. Specialfastigheter AB har förvärvat 
mark av Sveaskogs Förvaltning AB för att möjliggöra byggnationen. 

I diskussioner mellan Specialfastigheter AB och Sveaskogs Förvaltning AB har 
kommunen varit involverad och fört dialog om att köpa ett markområde om cirka 
6,6 hektar mellan Rödjan och Mariestads golfklubb. Avsikten är att detaljplanelägga 
detta för bostadsändamål. Markområdet framgår i bilaga 1 tillhörande avtalsförslaget 
från Sveaskogs Förvaltning AB. 

Mariestads kommun har erbjudits att köpa markområdet av Sveaskogs Förvaltning 
AB för 5 651 000 kronor. Kommunen har låtit beställa en marknadsvärdering av 
aktuellt område. Marknadsvärderingen är 2 500 000 kronor. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-10 

Avtalsförslag köpekontrakt inklusive bilaga 1, 2 och 3 

Marknadsvärdering Marieholm 1:13, 2021-11-02 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Exploateringschef Erik Randén 
Planchef Adam Johansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 374                                                   Dnr 2021/00368 

Flytt av tankstation inklusive vätgaslager 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att tankstation inklusive vätgaslager ska flyttas och 
placeras enligt bilaga 1 och 2. 

2. Kommunstyrelsen godkänner produktionstidsplan för flytt.  

3. En ny kostnadsberäkning utifrån den nya placeringen ska tas fram. 

Bakgrund 

Mariestad ligger strategiskt placerad utefter E20 och har stora möjligheter att ta 
tillvara på det som sker vid den pågående ombyggnationen av området ute vid 
Haggården, Leksberg 10:1. På området finns kommunens vätgastankstation med ett 
synligt läge mot E20. Trafikverket har initierat en ombyggnation av E20 och 
Mariestads kommun har därför inlett ett arbete med att se över lämpligt plats att 
flytta den befintliga vätgastankstationen till och även hur detta arbete ska 
genomföras.  

ElectriVillage Mariestad skapades som en test- och demonstrationsplats för att få till 
en industriell förnyelse och hållbar omställning. I Mariestad finns nu världens första 
solcellsdrivna vätgastankstation som ett av de olika områden som lyfts i arbetet med 
ElectriVillage.  

Vätgastankstationen har fått stort genomslag både i Sverige och internationellt. 
Vätgasstankstationen är i sig ett besöksmål som kommunen ofta har besökare till. 
Därför har man skapat teknikbesökaren ett koncept där grupper från både regioner, 
kommuner, företag med flera besöker Mariestad och lyssnar till alla de projekt och 
satsningar som görs i Mariestad. 

Denna bakgrundsbeskrivning är viktig då det innebär att detta beslut behöver ta 
hänsyn till vikten av en god placering som i framtiden också kan utvecklas för ett 
lärande och för att besökarna ska få en helhetsupplevelse. Mariestads kommun kan 
på så sätt fortsätta att utveckla konceptet med tester och demonstration på ett bra 
sätt.  

Mariestads kommun har tillsatt en projektgrupp som leds av näringslivschef tillika 
ansvarig för ElectriVillage. Projektgruppen har gjort beräkningar av kostnaderna för 
en flytt till ett strategiskt lämpligt läge, för att maximera och utnyttja den mark som 
kommunen äger i området.  

En preliminär och översiktlig riskbedömning har tagits fram som innehåller en 
riskbedömning utifrån förslag till placering och förändrade krav utifrån detta. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-15 

Näringslivschefens gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-15 

Riskbedömning med skiss 

Budget  

Tidsplan 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Näringslivschef Susanne Wallner 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Tekniska nämnden för kännedom (nämndsekr.) 
Utvecklingschef Jonas Johansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 375                                                   Dnr 2020/00268 

Investeringsmedel för finansiering av den nya hänvisade 
ersättningsvägen i samband med utbyggnad av E20 och 
hanteringen av långsamtgående fordon  
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att dela upp projektet i tre etapper med en 
kostnadsberäkning på 7 000 kronor per löpmeter. Första etappen som omfattar 
sträckan mellan trafikplats Haggården och trafikplats Ullervad är enligt kartbilaga 
2 020 meter. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att för etapp 2 och 3 kommer kostnaden för dessa att 
hanteras vidare under första kvartalet 2022. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av kommunens kostnader för 
byggnationen av den nya hänvisade ersättningsvägen i samband med utbyggnad 
av E20 och hanteringen av långsamtgående fordon sker genom att utöka 
investeringsbudgeten för år 2021 med 14 140 000 kronor och outnyttjade medel 
kommer att föras över till år 2022. Finansieringen ryms inom beslutad 
totallåneram för koncernen. 

Deltar inte i beslutet 

Janne Jansson (S) och Leif Udéhn (S) deltar inte i beslutet. 

Bakgrund 

Trafikverket har upprättat ett förslag till finansierings- och samverkansavtal för 
ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi E20 i Mariestad. Trafikverket 
planerar för att bygga ut E20 förbi Mariestad samt E20 Götene - Mariestad till 
mötesfri väg med 2+2-körfält, mittseparerade med vägräcke för ökad trafiksäkerhet 
och framkomlighet. Mötesfri motortrafikled innebär bland annat förbud för 
långsamtgående fordon att använda E20. Vägplanearbete pågår. Långsamtgående 
fordon hänvisas enligt vägplan till befintlig omledningsväg via exempelvis 
Marieforsleden, Göteborgsvägen, Sandbäcksvägen och Stockholmsvägen, väg 2958 
och 2959.  

Förslaget till beslut grundar sig på kommunstyrelsens tidigare beslut den  
13 september 2021, § 153, där nämnden beslutade enligt följande:            

• Kommunstyrelsen godkänner ”Finansierings- och samverkansavtal 
ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi E20 Mariestad”. 

• Avtalet är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna 
och under förutsättning av att vägplanen E20 förbi Mariestad, delen 
Hindsberg-Muggebo, vinner laga kraft.  
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• Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en 
genomförandeplan med lämplig etappindelning för byggnationen av vägen. 
Genomförandeplanen ska även innehålla en redovisning av kostnaderna för 
vägbyggnationen. Finansieringen av kommunens kostnader för byggnationen 
av ersättningsvägen ska hanteras i ett separat ärende med begäran om nya 
investeringsmedel, för beslut i kommunfullmäktige under 2021. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 

Finansieringsavtal ersättningsväg 

Protokollsutdrag ks § 153/21 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonomisamordnare Sofia Glimmervik 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 376                                                   Dnr 2021/00281 

Mariestad kommuns klimatlöften 2022 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att anta följande klimatlöften för 2022: 

• Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. 

• Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. 

• Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 
upphandlingar. 

• Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 

• Vi installerar solenergi. 

Bakgrund 

Mariestads kommun har anslutit sig till ”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om”, 
som är ett projekt drivet av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra 
Götaland. Projektet samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i 
Västra Götaland som vill bidra i omställningen till att bli en klimatsmart region. Alla 
kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland ska vara en fossil-
oberoende region år 2030. Som ett led i att accelerera arbetet med ”Klimat 2030” har 
en satsning kallad ”Kommunernas klimatlöften” tagits fram.  

Klimatlöftena startade 2021 och består av en lista med 20 konkreta åtgärder inom 
områden där kommunerna själva har rådighet att påverka. Åtgärderna är beprövade 
och samtliga har stor potential att minska vår klimatpåverkan. Av dessa 20 tillgängliga 
löften/åtgärder väljer sedan respektive kommun ut vilket eller vilka löften man vill 
anta och ansvarar för genomförandet av dessa.  

Under 2021 antog kommunerna i Västra Götaland tillsammans 326 klimatlöften. 
Engagemanget för satsningen med klimatlöften har varit stort. En utvärdering från 
regionen har resulterat i att satsningen kommer att fortsätta även under 2022, vilket 
ses som mycket positivt då det bidrar till att nå regionens och kommunernas 
gemensamma mål om att bli en fossil-oberoende region år 2030.  

Regionen erbjuder nu kommunerna att anta nya klimatlöften för år 2022.  

En arbetsgrupp har med hjälp av kommunens verksamheter upprättat ett förslag på 
klimatlöften för Mariestads kommun under år 2022. De föreslagna löftena har valts 
ut med utgångspunkt i att de ska vara ett bra komplement till kommunens egna 
satsningar och mål, då det är viktigt att de löften som väljs ut ligger i linje med redan 
befintligt arbete för att inte bidra till en otydlighet och överbelastning av olika mål 
hos verksamheterna. 
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De löften som kommunen beslutar om för år 2022 ska rapporteras in till Västra 
Götalandsregionen senast den 1 december 2021.  

Den 15 december 2021 kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara 
konserthus för att överlämna kommunens klimatlöften till landshövding Anders 
Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.  

Uppföljning av 2021 års klimatlöften 

Deltagande kommuner ska under november månad 2021 rapportera in hur det gått 
med genomförandet av innevarande års löften. Uppföljningen görs inte för att 
jämföra enskilda kommuners arbete, utan för att få en överblick över kommunernas 
gemensamma insatser.  

Miljöstrateg Hanna Jansson redovisar på sammanträdet en uppföljning av hur arbetet 
med 2021 års klimatlöften har gått. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-04 

Miljöstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-27 

Förslag till klimatlöften för år 2022 (med tillhörande beskrivning) 

Kommunernas klimatlöften inför 2022 (Lista över de 20 löften som finns att välja 
bland)  

Uppföljning av klimatlöften 2021 för Mariestads kommun, 2021-10-27 

 

Expedieras till: 
Miljöstrateg Hanna Jansson 
Miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 377                                                   Dnr 2021/00406 

Återrapport om organisation för framtida etableringar 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 november att ge kommundirektören i 
uppdrag att återrapportera om organisation för framtida etableringar. Utgångsläget är att 
kommunstyrelsen beslutar att dela sektor samhällsbyggnad i två delar, sektor 
samhällsbyggnad och sektor teknisk förvaltning. Därmed bedöms att Mariestads kommun 
kommer kunna hantera de etableringar som pågår i nuläget. 
 
Skulle en eller flera större etableringar ske i Mariestads kommun eller i Skaraborg kommer 
det påverka hela Mariestads kommunkoncern då efterfrågan på bostäder och kommunal 
service skulle öka. Med fler kommuninvånare ökar även efterfrågan hos samtliga 
näringsidkare vilket startar en gynnsam spiraleffekt och ett troligt ökat behov av planlagd 
verksamhetsmark. I ett sådant här scenario krävs ett betydligt bredare perspektiv ur en 
planeringshorisont. Det krävs nödvändiga uppdaterade planer och strategier inom samtliga 
kommunala verksamhetsområden. 
 
Kommunkoncernen behöver en särskild översyn där koncernstrukturen optimeras och 
behov av ett moderbolag behöver beaktas. Bolagskoncernen skulle även behöva utvecklats 
med ett eller flera bolag som med fördel skulle kunna ha gemensamma bolagsledningar.  
Då skulle både finansiella och lagfrågor kunna optimeras inom koncernen.   
De primärkommunala verksamheterna som med fördel skulle kunna vidareutvecklas inom 
en bolagskoncern skulle bland annat vara de av ren servicekaraktär men även av strategisk 
karaktär. En sådan utredning bör vara politiskt initierad och behöver ha 6-12 månader 
framförhållning innan eventuella beslut kan tas. 
 
Inom kommunens organisation behöver främst samhällsbyggnadsprocessen förstärkas och 
då närmast planavdelningen med fler planarkitekter men även fler exploateringsingenjörer 
och bygglovshandläggare. För att kunna möta en större etablering krävs ett lager av 
detaljplaner men också stora generella planer och nya arbetsprocesser. En möjlighet är att 
arbeta enligt modellen ”ankarbyggherrar”. Det innebär en eller flera byggherrar kommer 
företräda övriga byggherrar i den första delen av planprocessen. Man jobbar då med större 
och mer flexibla detaljplaner, där man går på att markanvisa på en färdig detaljplan, istället 
för att skräddarsy en plan för specifik byggherre. 
 
Ankarbyggherrens uppgift är då att företräda det allmänna byggherreintresset och 
säkerställa ett genomförande av detaljplanen fram till detaljplanens samråd. Syftet med 
metoden är att öka volymen i bostadsbyggandet, minska detaljstyrningen i detaljplanerna 
och skapa snabbare planprocesser.  
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Ett alternativ till ankarbyggherre modellen är entreprenörsstyrd planprocess. För att få 
framfart i den här typen av planprocesser måste kommunens myndighetsutövning stärkas 
och effektiviseras. 
 
Digitalisering av hela bygglovshanteringen men även andra delar av 
samhällsbyggnadsprocesserna måste fortgå och påskyndas. Upphandling av nödvändig 
specialistkompetens men även ”reservkompetens” bör ske efter en inventering av 
nödvändiga ramavtal. 
 
Inom sektor Samhällsbyggnad återfinns även Utvecklingsavdelningen, där nuvarande 
mark- och exploateringsverksamheten (MEX-verksamheten) även ingår. För att säkerställa 
dels etableringsbehoven och dels bostadsbehoven bör MEX-avdelningen delas så det blir 
en inriktning mot industrimark och en inriktning mot bostäder. Då bör MEX med 
inriktning bostäder återfinnas på planavdelningen. 
 
Utvecklingsavdelningen utgör i nuläget navet i kommunens arbete med hållbar utveckling, 
som inkluderar Electric Village, där koppling direkt finns för att etablera sig i Mariestad. 
Avdelningen behöver dock få ett förtydligat uppdrag och mandat för att fortsätta arbetet 
med industrietableringar i Mariestad. Det kan krävas ett politiskt ställningstagande 
avseende mål och inriktning för att skapa förutsättning en effektiv hantering av större 
etableringar och näringslivs utveckling. 
 
Ett övergripande partnerskap inom region Skaraborg bör även etableras för att stödja en 
större etablering i regionen. Det kan då behövas en samsyn kring att säkra antalet bostäder 
och kompetens som erfordras för en större etablering. Målsättning kan då bli att fördubbla 
kapaciteten i nya områdesplaner för säkerställa tillgängliga bostäder och annan 
samhällsservice. Här har Skaraborgs kommunalförbund en viktig roll att driva och därmed 
Mariestad som en del av förbundets presidium.  
 
Sett ur ett regionalt perspektiv kan även andra strukturella frågor stärkas och med fördel 
lyftas fram i förhandlingar med statliga instanser såsom med Trafikverket, där förbundet 
skulle kunna företräda samtliga medlemskommuner. Mariestads organisation bör 
inledningsvis växa med försiktighet och i paritet med den utveckling som sker i regionen. 
Då kompetens kommer bli en allt tydligare brist så innebär samarbetsmöjligheterna inom 
Skaraborg en förutsättning för att klara större etableringar inom regionen. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-23 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 378                                                   Dnr 2020/00330 

Medborgarförslag om att bevara en fin närmiljö samt främja 
friluftslivet i samband med kommande industriexpansion 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med 
hänvisning till vad sektor samhällsbyggnad anfört nedan. 

Bakgrund 

En kommuninvånare föreslår i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige att 
Mariestads kommun, i samband med den planerade utvecklingen av företaget Metsä 
Tissue AB och etableringen av verksamheter i del av Ladukärrsskogen, särskilt 
beaktar vikten av bra förutsättningar för friluftslivet och värnar en vacker 
boendemiljö vid Grangärdet, utmed Tidan samt i Ladukärr. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 28 september 2020, § 82, överlämnat ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Ärendet har beretts av sektor samhällsbyggnad som konstaterar att den planerade 
utvecklingen av Metsä Tissue AB har stöd i detaljplaner som antagits av 
kommunfullmäktige. Detsamma kommer inom kort att även gälla del av 
Ladukärrsskogen. Bedömningen är att det går att kombinera en utveckling av Metsä 
Tissue AB och nya verksamheter i del av Ladukärr med en god boendemiljö. När det 
gäller skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått kopplat till verksamheten vid Metsä 
Tissue AB kommer dessa att beslutas av mark- och miljödomstolen i Vänersborg. 

Sektor samhällsbyggnad delar vikten av att det skapas bra förutsättningar för 
friluftslivet i hela kommunen. En konkret åtgärd som främjar friluftslivet i området 
är den nya gång- och cykelväg som anlagts utmed del av Marieforsleden i samband 
med att vattenledningen dragits om. Markregleringen mellan kommunen och Metsä 
Tissue AB är inte slutförd, men inriktningen är att tillgängligheten till 
promenadslingan vid fiskeklubben kommer att vara oförändrad. 

Etableringen av nya verksamheter i del av Ladukärr planeras att ske så att cirka 100 
meter av skogs- och strövområdet mellan befintlig bostadsbebyggelse och 
tillkommande verksamheter bevaras. Inom detta område planerar kommunen att 
vidta åtgärder för att säkerställa att naturvärdena finns kvar och att tillgängligheten till 
området förstärks. Detta för att säkerställa att allmänheten har fortsatt tillgång till 
tätortsnära natur samtidig som en barriär skapas mellan bostäderna och 
tillkommande verksamheterna samt mot trafiken på Marieforsleden. Tillkommande 
verksamheter kommer inte vara av det slag som orsakar störande buller eller utsläpp. 

Med hänvisning till ovanstående anser sektor samhällsbyggnad att 
medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 

Protokollsutdrag kf § 82/20 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Samhällsbyggnadschef 
Förslagsställaren 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Sida 23 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 379                                                   Dnr 2020/00331 

Medborgarförslag om att utvidga Hälsans stig med 
promenadstråk utefter Tidan 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med 
hänvisning till vad sektor samhällsbyggnad anfört nedan. 

Bakgrund 

En kommuninvånare föreslår i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige att 
Mariestads kommun ska utvidga Hälsans stig med promenadstråk utefter Tidan, från 
stan upp runt koloniträdgårdarna och tillbaka på andra sida Tidan. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 28 september 2020, kf § 82, överlämnat ärendet 
till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad konstaterar att medborgarförslaget ligger helt i linje med 
kommunens översiktliga planering. I Översiktsplan 2030 gör kommunen följande 
ställningstagande ”Kommunen ska främja friluftsliv genom att tillgängliggöra och 
säkerställa goda kvaliteter för vandring och promenader på gångvägar stigar och 
vandringsleder”. 

I Mariestads tätort finns flera promenader att välja mellan. Hälsans stig går genom 
centrum och följer Vänern, Tidan, gästhamnen och flera parker. Från 
Ekuddenpromenaden, via Gamla Ekuddens naturreservat finns vandringsleden 
Residensbron-Sandviken. 

Översiktsplanen pekar ut Tidan som ett viktigt stråk för vandring. I planen sägs 
också att möjligen att röra sig längs med Tidan inom Mariestads tätort bör utvecklas 
vidare, det vill säga precis det som föreslås i medborgarförslaget.  

Åtgärder, i form av utredningar, har vidtagits för att underlätta möjligheten att röra 
sig utefter Tidan, bland annat i området kring stadskvarnen. Utredningarna visar att 
det finns goda förutsättningar att både skapa en gångpassage under Gärdesbron vid 
badhuset och över Tidan mot före detta Electroluxområdet uppströms stadskvarnen. 
Utvecklingen av verksamhetsområdet Sund i kombination med att kommunen 
övertar den gamla E20-bron innebär ytterligare möjligheter att etablera 
vandringsleder på båda sidor av Tidan i höjd med Sund och Haggården. 

Med hänvisning till ovanstående och att kommunfullmäktige sedan tidigare fattat 
beslut i linje med vad förslagsställaren anför, anser sektor samhällsbyggnad att 
medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-27 

Protokollsutdrag kf § 82/20 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 380                                                   Dnr 2020/00350 

Medborgarförslag om att skapa en rutin för underhållsarbete av 
befintlig discgolfbana vid Johannesberg samt undersöka om 
utökning till 18-hålsbana 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Bakgrund 

En kommuninvånare föreslår i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige att 
Mariestads kommun ska ta fram en rutin för underhållsarbete av befintlig 
discgolfbana vid Johannesberg. Förslagsställaren vill också att kommunen ser över 
möjligheten till att utöka banan till en 18-hålsbana. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 26 oktober 2020, § 102, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad noterar att discgolf jämte padel är en snabbt växande sport. 
Det är mycket positivt att en discgolfbana har etablerats på Johannesbergområdet 
och att en förening bildats för intresserade. 

Mariestads kommun ser gärna att befintlig discgolfbana byggs ut och att fler 
discgolfbanor etableras. Kommunen har dock inga förutsättningar att för egen del 
varken investera i, eller underhålla banor som är belägna på privat mark. Föreningen 
kan dock i likhet med andra föreningar som bedriver fritids- eller föreningsstöd 
ansöka bidrag för investeringar och annat inom ramen för föreningsstödet. 

Med hänvisning till att kommunen inte är markägare eller huvudman för aktuell 
discgolfbana anser sektor samhällsbyggnad att medborgarförslaget ska avslås. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 

Protokollsutdrag kf § 102/20 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 381                                                   Dnr 2020/00454 

Medborgarförslag om utplacering av två fotoramar någonstans i 
turiststråket 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

2. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda kostnaden 
för att uppföra två fotoramar och även föreslå lämpliga platser för ramarna. 

Bakgrund 

Invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag till 
kommunfullmäktige att kommun ska uppföra två fotoramar någonstans i 
turiststråket. På detta sätt skulle såväl Mariestadsbor som turister kunna fotografera 
omgivningarna och dessa ramar ger då en trevlig bakgrund för fotografierna. 
Förslagsställarna erbjuder sig att ekonomiskt bidra till fotoramarna. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 14 december 2020, § 120, överlämnat ärendet 
till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad bedömer att medborgarförslaget bör tillstyrkas. Förslaget är 
intressant och bör utredas vidare inom sektor samhällsbyggnad. Bland annat behöver 
kostnaden för fotoramarna klargöras. Platserna för fotoramarna behöver också 
definieras. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 

Protokollsutdrag kf § 120/20 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 382                                                   Dnr 2020/00456 

Medborgarförslag om att se till att återvinningsstationer inte 
orsakar nedskräpning i omgivningen 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att, i 
samverkan med Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI), göra en inventering 
av återvinningsstationerna och bedöma funktionalitet och behovet av stängsel 
kring dessa. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag till 
kommunfullmäktige att kommun ska förebygga skräpspridning från 
återvinningsstationerna så att inte skräp iväg och hamnar i naturen. De låga stängsel 
som finns idag hindrar inte i tillräcklig omfattning. Bland annat föreslås högre 
stängsel eller utökad städningsrutin. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 januari 2021, § 2, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad har i beredningen av ärendet varit i kontakt med ansvarig 
tjänsteperson på Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för 
återvinningsstationerna i kommunen. Enligt uppgift finns 15 återvinningsstationer i 
kommunen. Av dessa finns stängsel kring sju. Dessa stängsel är normalt 1,2 m höga. 
Om behov finns kan 1,8 m höga stängsel sättas upp. FTI är positiva till att 
tillsammans med kommunen göra en inventering av återvinningsstationerna och 
bedöma behovet av högre stängsel kring vissa av dem. 

Städningen av återvinningsstationerna sköts av arbetsmarknadsenheten på uppdrag 
av tillväxtenheten. Städning sker vanligtvis tre dagar i veckan, oftare under 
sommaren.  Ansvarig tjänsteperson på arbetsmarknadsenheten bekräftar att det ofta 
kan vara stökigt vid återvinningsstationerna. I första hand handlar det om att folk 
lämnar sådana restprodukter vid återvinningsstationerna som egentligen borde ha 
lämnats på återvinningscentralen på Bångahagen. Det finns också behov av fler 
insamlingsbehållare vid vissa stationer. 

Sammantaget bedömer sektor samhällsbyggnad att medborgarförslaget bör tillstyrkas. 
Samhällsbyggnadschefen bör få i uppdrag att, i samverkan med FTI göra en 
inventering av återvinningsstationerna. Inventeringen ska bland annat ligga till grund 
för beslut om högre staket på vissa stationer. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 

Protokollsutdrag kf § 2/21 

Medborgarförslag, daterat 2020-11-26 och komplettering daterad 2020-12-09 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 383                                                   Dnr 2021/00137 

Medborgarförslag om att utveckla kommunikationer för 
Mariestad och Norra Skaraborg 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun konstaterar i ett medborgarförslag till 
kommunfullmäktige i Mariestads kommun att goda kommunikationer till och från 
Mariestad och Norra Skaraborg är en av grundstenarna för en god utveckling. 
Förslagsställaren lämnar i bilagor tre förslag på hur kommunikationerna kan 
förbättras.  

1. Tillskapa Trafiknod Nord i Krontorp. Trafiknoden föreslås trafikeras med 
stadsbussar, bussar från riksväg 26 och framtida expressbussar på E20. En 
eldriven och förarlös spårvagn utmed Stockholmsvägen förslås ta passagerare 
mellan centrum och Krontorp. En pendelparkering anläggs i anslutning till 
trafiknoden. 

2. Väg 202 Mariestad-Töreboda prioriteras som en av ”nätverkskopplingarna” i 
Skaraborg. Vägen kan göras fyrfilig för bättre framkomlighet. 

3. En ny busslinje 504 Express sätts in mellan Mariestad och Töreboda. 

 

Kommunfullmäktige har i beslut den 29 mars 2021, kf § 30, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad delar förslagsställarens konstaterande beträffande betydelsen 
av bra kommunikationer för en god utveckling. Förslagen är innovativa och 
visionära, men bedöms sammantaget vara alltför långtgående för att kunna hanteras 
inom ramen för ett medborgarförslag. Den här typen av förslag bör istället hanteras i 
samband med översiktsplaneringen eller i ett visionsarbete. Förslagen är vidare av 
den typen att kommunfullmäktige i Mariestads kommun ensamt inte kan fatta beslut 
om dem. Ett genomförande förutsätter omfattande mellankommunal planering och 
kräver beslut och finansiering från staten, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och 
kommunerna i Skaraborg. Undantaget är möjligen förslag tre, men även det 
förutsätter att Västtrafik är villiga att betala för utökad trafik, något som med hänsyn 
till bolagets ekonomiska situation bedöms vara mycket osannolikt, åtminstone de 
närmaste åren. 

Sektor samhällsbyggnad föreslår med hänvisning till ovanstående att 
medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-29 

Protokollsutdrag kf § 30/21 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 384                                                   Dnr 2021/00109 

Medborgarförslag om att anordna utflyktsbåtar sommartid till 
skärgården, Mariestad 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det 
redan finns andra aktörer som tillhandahåller olika typer av utflyktsbåtar. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska anordna utflyktsbåtar, 
en båtlinje till skärgården i under sommarhalvåret.  Förslagsvis skulle båten kunna 
utgå från hamnen på morgonen och en ny uppsamlingstur skulle kunna erbjudas 
under eftermiddagen. Införandet av utflyktsbåtar skulle kunna göra Mariestad mer 
attraktivt för turister och skulle även kunna minska biltrafiken ut mot Torsö. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 29 mars 2021, kf § 30, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad anser i likhet med förslagsställaren att bra tillgänglighet är 
viktig för utvecklingen av besöksnäringen. Trafik med utflyktsbåtar ingår dock inte i 
den allmänna kollektivtrafiken och är därför inte en angelägenhet för Västtrafik. Att 
bedriva trafik med utflyktsbåtar i kommunal regi bedöms inte vara ett realistiskt 
alternativ. Kommunen saknar både båtar och erforderlig kompetens för uppgiften. 
Det finns dock flera företag i kommunen som bedriver olika typer av skärgårdstrafik. 
M/S Marianne, M/S Bellevue, Saruman (Mariestads sjöservice), Vänertrolling och 
M/S Pärla (Vänern outdoor) är exempel på företag som erbjuder turer på Vänern. 

Med hänvisning att det finns flera privata aktörer som bedriver utflyktsbåtar i 
skärgården och att uppgiften primärt inte är en kommunal angelägenhet anser sektor 
samhällsbyggnad att medborgarförslaget bör avslås. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01 

Protokollsutdrag kf § 30/21 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Sida 32 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 385                                                   Dnr 2021/00244 

Medborgarförslag om att anlägga en lekplats i området 
Sjölyckan 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska anlägga en lekplats i 
området Sjölyckan då många av de familjer som bosatt sig i området är barnfamiljer.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 31 maj 2021, kf § 59, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad konstaterar att Sjölyckan lockar många barnfamiljer och att 
det finns behov av en lekplats i området. En lekplats kan så som förslagsställaren 
framför anläggas på något av de centralt belägna grönområdena i området. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01 

Protokollsutdrag kf § 59/21 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 
Teknisk chef 
Tekniska nämnden för kännedom (nämndsekr) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 386                                                   Dnr 2021/00275 

Medborgarförslag om att utveckla en beacharena i hamnen 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska utveckla nuvarande 
beachplaner till en ”Mariestads beacharena” i hamnen. Området föreslås bebyggas 
med två nya beachbanor, läktare, klubbhus och förråd samt inhägnad. Samtidigt 
föreslås att befintliga boulebanor flyttas till annan plats.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 14 juni 2021, kf § 76, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad konstaterar att det skett en successiv utbyggnad av 
beachvolleybollbanorna i området och för närvarande finns det fem banor. En 
fortsatt utbyggnad, i enlighet med förslaget, innebär att andra verksamheter trängs 
undan vilket sektor samhällsbyggnad bedömer vara negativt. Det finns ett värde av 
att många olika verksamheter kan samsas i området och att området kan nyttjas 
under en längre period, helst hela året. Sektor samhällsbyggnad ser positivt på 
möjligheten att nyttja banorna och området för tävlingsverksamhet, men bedömer att 
läktare och inhägnader i samband med sådana evenemang borde kunna hanteras med 
temporära lösningar.  

Det är oklart vad de föreslagna åtgärderna kommer att kosta, men sektor 
samhällsbyggnad bedömer att det handlar om betydande belopp. Medel som 
sannolikt kan användas för satsningar i hamnområdet som fler aktörer får nytta av. 
Sammanfattningsvis föreslår därför sektor samhällsbyggnad att medborgarförslaget 
avslås. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02 

Protokollsutdrag kf § 76/21 

Medborgarförslag, 2021-05-31 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 387                                                   Dnr 2021/00374 

Medborgarförslag om cykelväg till Torsö 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. Mariestads kommun ska 
verka för att hela sträckan Hasslerör – Laxhall på sikt prioriteras i den regionala 
planen för trafikinfrastrukturen. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
skapa säkrare förutsättningar för gångtrafikanter, joggare och cyklister som färdas på 
vägen till Torsö. Exempelvis skulle det kunna lösas genom en cykelväg eller genom 
att markera området för gång- och cykeltrafik på den befintliga vägen. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 27 september 2021, § 87, överlämnat ärendet 
till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Frågan om en cykelväg från Hasslerör till Torsö och även cykelvägar på Torsö har 
diskuterats under lång tid. Trafikverket genomförde under 2015 en åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) för Torsö. Kommunen har verkat för att en cykelväg mellan bygdegården och 
skolan på Torsö ska prioriteras i den regionala potten för cykelväg längs med det 
statliga vägnätet, vilket är en förutsättning för att få statlig finansiering till 
byggnationen.  

Sektor samhällsbyggnad delar förslagsställarens bedömning om behovet av en säker 
cykelväg på aktuell vägsträcka. På sikt är det önskvärt att det finns bra cykelväg hela 
vägen från Hasslerör till Laxhall på Torsö.  

Sektor samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker medborgarförslaget 
och verkar för att hela sträckan Hasslerör – Laxhall på sikt prioriteras i den regionala 
planen för trafikinfrastrukturen. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02 

Sektor samhällsbyggnad, tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02 

Protokollsutdrag kf  § 87/21 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 
Planenheten för kännedom 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 388                                                   Dnr 2021/00075 

Motion om digital fixare 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (Mp) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen 
ska tillskapa en ”digital fixare” med uppgift att hjälpa medborgare i deras hem, till de 
som behöver ha vägledning och hjälp med digitala system.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 22 februari 2022, § 17, överlämnat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Motionen har beretts av kommunens 
digitaliseringsstrateg. 

I kommunen finns idag ett Digidelcenter på stadsbiblioteket i Mariestads kommun. 
Till Digidelcentret kan kommunens samtliga invånare vända sig för att få hjälp och 
vägledning i den digitala världen men även för att lära sig mer om olika typer av 
digitala enheter som smarta mobiler, läsplattor och datorer.  

Med hänvisning till att en tjänst som ”digital fixare” i enlighet med motionärens 
intentioner, inte inryms inom befintlig budet vilket således innebär att medel i så fall 
ska tillskjutas, anser sektor ledning att motionen ska avslås. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11 

Sektorchef lednings tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-25 

Protokollsutdrag kf § 17/21 

Motionen 

 

Expedierats till: 
Motionären 
Sektorchef ledning Åsa Alvner 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 389                                                   Dnr 2021/00077 

Motion om laddstolpar 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att 30 procent av parkeringsplatserna 
vid kommunala arbetsplatser ska anordnas med laddstolpar för att ladda 
elbilar/laddhybrider och dessa ska vara öppna för personal och allmänhet vid alla 
kommunala arbetsplatser. 

Vidare föreslår motionären att kommunens energibolag VänerEnergi AB ges i 
uppdrag att bygga ut laddplatser och införa ett betalsystem för att enkelt kunna ta 
betalt för laddningen. 

Motionen anmäldes i fullmäktige den 22 februari 2021, § 17, och överlämnades till 
tekniska nämnden för beredning i samråd med VänerEnergi AB.  

Verksamhet teknik redovisade ärendet på arbetsutskottets sammanträde i juni 2021 
och arbetsutskottet beslutade att ärendet återremitteras för att komplettera och 
förtydliga underlaget med information i enlighet med vad motionen efterfrågar; att 
ordna laddstolpar öppna för allmänhet och personal vid varje kommunal arbetsplats 
inom Mariestads kommun och vad det innebär med föreslagna målet att 30 procent 
av besökande och personalens parkeringsplatser blir laddplatser (Tnau § 112/21). 

I ”Bilaga Motion laddplatser inom Mariestad” redovisas antalet uppskattade 
laddplatser samt uppskattad kostnad för dessa. Trettio procent av kommunens 
parkeringsbestånd vid kommunala arbetsplatser omfattar 367 stycken. Kostnaden för 
utbyggnation av laddplatser uppgår till 11 485 000 kronor.  

Verksamhet teknik föreslår en successiv utbyggnad för att möjliggöra ökad laddning 
vid kommunala arbetsplatser, men omfattning och ambition kräver en bred politisk 
förankring. Med hänvisning till ovanstående föreslås att motionen ska avslås. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11 

Protokollsutdrag Tn § 148/21 

Bilaga Redovisning kostnader för laddplatser inom Mariestad 2021-10-05 

Protokollsutdrag Kf § 17/21 

Motionen 
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Expedieras till: 
Motionären 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
VänerEnerig ABs vd Rolf Åkesson (för kännedom) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 390                                                   Dnr 2021/00002 

Handlingar att anmäla 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner handlingarna anmälda. 

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden 
Nämndens yttrande över remiss för åtgärdsprogram 2021-2027 Västerhavets 
vattendistrikt. 

2. Föreningen Svenskt Landskapsskydd 
Vindkraftsföretag skadeståndsskyldigt för mänskligt lidande i Fransk domstol. 

3. Länsstyrelsen Västra Götaland 
Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Gamla Ekudden blir som ny. 

4. Letter of intent gällande fastigheten Renen 13 
Avsiktsförklaring om att inleda förhandlingar om fastigheten Renen 13. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 391                                                   Dnr 2021/00003 

Inbjudningar 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner inbjudningarna anmälda. 

Bakgrund 

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

Consulate General of the Russian Federation, Gothenburg  
Kommunstyrelsens ordförande har fått följande inbjudan: Initation to the pre-Christmas 
cocktail reception den 13 december 2021. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 392                                                   Dnr 2021/00004 

Information 
  

Samhällsbyggnadschefens information 

Näringslivsgala  

Samhällsbyggnadschefen informerar om att planer pågår för ett genomförande av 
näringslivsgala i maj 2022. En budget ska sättas för galan. 

Bomässan 

Samhällsbyggnadschefen informerar om att planer pågår för ett genomförande av 
Bomässan i februari 2022. 
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Ksau § 393                                                    

Uppdrag till kommundirektören 
  

Planuppdrag Renen 13 

Kommundirektören får i uppdrag att parallellt med övertagandet av mark starta upp 
ett detaljplaneärende för Renen 13. 

 

Hantering av skolungdomar vid provtagningar 

Kommundirektören får i uppdrag att ta reda på hur hanteringen ska se ut vad gäller 
ungdom som lämnat positiva urinprov vid drogtest på skola. Klargöras ska om 
ungdom får återgå till skolan eller inte i sådana situationer. 
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Ksau § 394                                                    

Rapporter 
  

Inga rapporter lämnas vid dagens sammanträde. 
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Ksau § 395                                                   Dnr 2021/00464 

EXTRA ÄRENDE - Förvärv av mark förpackat i bolag 
Mariestads Markutveckling AB 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att förvärva mark förpackat i bolag Mariestads 
Markutveckling AB med organisationsnummer 559345-3854, för ett maximalt belopp 
på 26 580 000 kronor. Bolaget får enbart omfatta det strategiska markområdet del av 
Brodderud 3:11. Köpet är villkorat till att avtalet godkänns av sakkunnig jurist. 

Arbetsutskottets beslut 

Inför kommunstyrelsens sammanträde ska kompletterande uppgift om markens 
storlek tilläggas beslutet. Priset utgår från planlagd industrimark med ett pris om  
150 kronor per kvadratmeter. 

Deltar inte i beslutet 

Anders Karlsson (C) deltar inte i beslutet. 

Bakgrund 

I pågående etableringsdiskussioner så är flera markområden av strategisk betydelse. Det 
område av Brodderud 3:11 som ägs av bolaget ligger strategiskt efter Törebodavägen i 
direkt anslutning till av kommunen redan ägd mark. 

Markområdet är inom det planeringsuppdrag för att skapa ett sammanhållet 
industri/verksamhetsområde på ca 150 ha. Området kommer då att planeras för 
verksamhetsområde med ett uppskattat värde om 150 kr/kvm vilket då även ligger till 
grund för köpeskillingen. 

Diskussioner har förts av sektor Samhällsbyggnad med Brodderud Holding AB som äger 
bolaget och har landat i ett förslag till köp av bolaget samt försäljning av del av Korstorp 
1:1 samt del av Krontorp 1:1 som en del av en helhetslösning. De olika lyfts i två olika 
ärenden då olika instanser tar de olika besluten. 

Till ärendet finns avtal och kartbilaga bifogat vilket är ska ligga för granskning hos jurist. 
Detta är anledningen till att enbart ramar ges till beslut. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-23 
 
Exploateringschefens och utvecklingschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-23 
 
Avtal samt kartbilaga 
 

Expedieras till: 
Utvecklingschef Jonas Johansson 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Exploateringschef Erik Randén 
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Ksau § 396                                                   Dnr 2021/00465 

EXTRA ÄRENDE - Försäljning av del av Mariestad Krontorp 1:1 
samt del av Korstorp 1:1 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens godkänner upprättade handlingar där cirka 14 900 kvm av 
Krontorp 1:1 och 44 600 kvm av Korstorp 1:1 säljs till Lars Erik Johan Runberg 
651111-3356 för en köpeskilling om totalt 3 127 000 kronor.  

Försäljning gäller under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar om förvärv 
av Mariestads Markutveckling AB. 

Deltar inte i beslutet 

Anders Karlsson (C) deltar inte i beslutet. 

Bakgrund 

Intresse finns att förvärva ett markområde av Brodderud 3:11. Markområdet ägs 
av ett bolag som i slutändan kontrolleras av Runberg. Detta har i förhandlingar 
lett till att Runberg har visat ett intresse för att köpa de aktuella fastighetsdelarna. 

Köpet av bolaget som äger det området av Brodderud 3:11 tas i ett eget ärende 
då det beslutet tas i kommunfullmäktige.  

Området vid Korstorp är i kommunens översiktliga planering tänkt att vara 
verksamhetsmark och säljs för ett uppskattat värde för sådan planerad mark 
vilket är 150 kronor/kvm. Området vid Korstorp säljs för det ingående värde 
marken har vilket är 20 kronor/kvm. 

Området för Korstorp är tänkt att regleras in i Brodderud 3:11 och är då 
upprättad som en överenskommelse om fastighetsreglering.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-23 
 
Exploateringschefens och utvecklingschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-23 
 
Fångeshandling samt överenskommelse om fastighetsregling inklusive bilagor 
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Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Utvecklingschef Jonas Johansson 
Exploateringschef Erik Randén   
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