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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-16 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14:00-14:45 

 
Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande 

Anders Karlsson (C), 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth (S), 2:e vice ordförande 
Henrik Karlsson (M), ledamot 
Yvonne Gogolin (M), tjänstgörande ersättare 
Erik Ekblom (M), ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD), ledamot 
Göran Hellström (L), ledamot 
Sebastian Clausson (S), tjänstgörande ersättare 
Linnea Wall (S), ledamot 
Leif Udéhn (S), ledamot 
Marie Engström Rosengren (V), ledamot 
Carl-Gunnar Sand (SD), ledamot 
Anders Bredelius (M), ersättare 
Richard Thorell (M), ersättare 
Göte Andersson (M), ersättare 
Agneta Larsson (C), ersättare 
Jan Hallström (L), ersättare 
Anita Olausson (S), ersättare 
Jane Rosenlind (V), ersättare 

Övriga deltagare Kristofer Svensson, kommunchef 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Christina Olsson, ekonomichef § 231 
Anna Kjellberg, controller § 231 
Michael Nordin, teknisk chef § 232 
Tomas Ekström, kultur- och fritidschef § 233 

Justerare Ida Ekeroth  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 230-240 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-12-16 

Anslagsdatum 2019-12-18 Anslaget tas ner 2020-01-09 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 230                                                   Dnr 22051  

Godkännande av dagordning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 231                                                   Dnr 2019/00417  

Budget för 2020 för kommunstyrelsens verksamheter 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar om detaljbudgeten 2020 enligt följande:   

1. Restriktion kring återbesättning av tjänster ska fortsätta även under 2020.  
Denna åtgärd ska öronmärkas för socioekonomiska åtgärder såsom psykisk 
ohälsa och fältfritidsledare.  

2. I samband med tertialuppföljningarna ska de socioekonomiska åtgärderna 
redovisas till kommunstyrelsen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att en procent (1 250 000 kronor) ska effektiviseras 
från restriktionen kring återbesättning av tjänster till kommunstyrelsens medel till 
förfogande, för att användas till ovan nämnda objekt.  

4. Regelverket runt socioekonomiska åtgärder ska ses över. 

Deltar inte i beslutet 

Ledamöterna för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Ida Ekeroth (S) lämnar en protokollsanteckning. (Bilaga 1, § 231). 

Marie Engström Rosengren (V) lämnar en protokollsanteckning. (Bilaga 2, § 231).  

Bakgrund 

Ekonomiavdelningen har upprättat detaljbudgetförslag 2020 för kommunstyrelsens 
verksamheter. 

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

I stort innebär förslaget till detaljbudgeten 2020 effektivisering om 1 procent och de 
effektiviseringar som är antagna i reformpaketet i Mariestads kommuns budget för 
2020.  
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Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens beslutar om detaljbudgeten 2020 enligt arbetsutskottets förslag:   

Restriktion kring återbesättning av tjänster ska fortsätta även under 2020. Denna åtgärd ska 
öronmärkas för socioekonomiska åtgärder såsom psykisk ohälsa, fältfritidsledare och eventuellt 
rehabbad. Kommunstyrelsen beslutar att en procent (1 250 000 kronor) ska effektiviseras från 
restriktionen kring återbesättning av tjänster till kommunstyrelsens medel till förfogande, för att 
användas till ovan nämnda objekt.  

Regelverket runt socioekonomiska åtgärder ska ses över. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att kommunstyrelsen ska avsätta medel för 
åtgärder mot psykisk ohälsa. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att följande text i arbetsutskottets förslag 
till beslut som lyder: ”och eventuellt rehabbad” ska strykas. 

Vidare yrkar Abrahamsson (M) om följande tillägg: I samband med 
tertialuppföljningarna ska de socioekonomiska åtgärderna redovisas till 
kommunstyrelsen. 

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

 

Ida Ekeroth (S) begär att få lämna en protokollsanteckning, vilket godkänns av 
ordföranden Johan Abrahamsson (M). 

 

Marie Engström Rosengren (V) begär att få lämna en protokollsanteckning, vilket 
godkänns av ordföranden Johan Abrahamsson (M).     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 411/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-31 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-29     

Detaljbudget 2020 för kommunstyrelsen (reviderad efter ksau) 

Specifikation detaljbudget 2020, (reviderad efter ksau)  

 

Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonomichef Christina Olsson 
HR-chef Per Johansson 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Utbildningschef Maria Appelgren 
Arbetsmarknadschef Joakim Stier 
Controller Anna Kjellberg 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 232                                                   Dnr 2019/00364  

Hyresavtal för rehabbadet på Mariestads sjukhus 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till hyresavtal för rehabbassängen på 
Mariestads sjukhus. 

2. Beslutet gäller under förutsättning av tekniska nämnden fattar likalydande beslut.    

3. Samma taxa/avgift som gäller för de övriga baden, ska även gälla rehabbadet, för 
det fall det inte finns andra mer övergripande avtal. 

4. Nettokostnad för drift tas från kommunstyrelsens medel till förfogande för 2020.    

Bakgrund 

Johan Abrahamsson (M), Morgan Forsberg (KD), Anders Karlsson (C) och Göran 
Hellström (L) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Mariestads 
kommun ska förhandla fram och teckna ett hyresavtal för rehab bassängen på 
Mariestads sjukhus. Förslaget är att kommunen ska ta huvudansvaret för rehab badet 
med skötsel, uthyrning och fakturering.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 30 september 2019, § 60, överlämnat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen konstaterar att efterfrågan på rehab bad i kommunen är stort och 
de varma baden är en bra form av rehabilitering för många grupper i samhället. 
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att bifalla motionen och att uppdra 
åt tekniska nämnden att ta fram ett förslag till hyresavtal inklusive finansiering av 
rehabbassängen på Mariestads sjukhus med Västra Götalandsregionen. 

Kommunfullmäktige hanterade ärendet vid sitt sammanträde den 9 december 2019,  
§ 105, och fullmäktige beslutade att bifalla motionen. Tekniska nämnden fick i 
uppdrag att ta fram förslag till hyresavtal.  

Kommunstyrelsen har att godkänna tekniska nämndens upprättade förslag till 
hyresavtal. Ärendet kräver skyndsam hantering då kommunstyrelsen gärna ser att 
avtalet träder i kraft i januari 2020.  

Arbetsutskottets förslag  

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till hyresavtal för rehabbassängen på 
Mariestads sjukhus. 

2. Beslutet gäller under förutsättning av tekniska nämnden fattar likalydande beslut.    
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Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar om följande tillägg till arbetsutskottets förslag: 

3. Samma taxa/avgift som gäller för de övriga baden, ska även gälla rehabbadet, för det 
fall det inte finns andra mer övergripande avtal. 

4. Nettokostnad för drift tas från kommunstyrelsens medel till förfogande för 2020.    

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut tillsammans 
med Sven-Inge Erikssons (KD) tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med förslagen. 

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-12 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-16 

Avtalsförslag     

Kostnadskalkyl badet i Mariestad 2019 

Epost från Västfastigheter 2019-12-16 

Protokollsutdrag kf § 105/19  

Protokollsutdrag ks § 221/19 

Protokollsutdrag kf § 60/19 

Motionen   

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 233                                                   Dnr 2019/00097  

Återrapportering om fältfritidsledare i Mariestad 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsens beslutade den 15 april 2019, § 71, enligt följande: 

• Kommunstyrelsen beslutar att inrätta två projektanställda fältfritidsledartjänster 
från och med augusti 2019 med anställning inom fritidsavdelningen enligt 
fritidschefens projektbeskrivning. 

• Kommunstyrelsen beslutar att finansiera projektet år 2019 med upp till 500 000 
kronor, och ska finansieras via avsatta medel i kommunstyrelsens budget 
"Åtgärder psykisk ohälsa. 

• För projektår 2020 och framåt krävs nytt budgetbeslut. 

• Under förutsättning av att projektet får en långsiktig finansiering beslutar 
kommunstyrelsen att varje enskilt projektår ska delredovisas för kommunstyrelsen 
avseende förväntat utfall enligt projektbeskrivningen och att en slutrapport ska 
lämnas för projektet i samband med projektets avslutande december 2022. 

Rekryteringsprocess och framtida plan 

Efter kommunstyrelsens beslut utlystes två tjänster som fältfritidsledare enligt 
projektbeskrivningen. Efter genomförd rekryteringsprocess kallades 4 (av 32) 
sökande till intervju. En sökande föll bort innan intervjutillfället och ytterligare en 
efter intervjun. De två kvarvarande sökande erbjöds båda anställning i projektet. 
Olyckligtvis tackade båda nej till anställningen efter midsommar med hänvisning till 
den något osäkra anställningsformen och den, som de uppfattade, låga lönenivån. 

Då en ny rekryteringsprocess inte skulle kunna påbörjas förrän efter 
sommarsemestern och med tanke på det osäkra ekonomiska läget för 2020 beslutade 
fritidschefen att vänta med ny rekryteringsprocess tills förutsättningarna för 
lönesättning och anställningsform åter igen har varit uppe för politisk behandling. 

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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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 kfb § 72/19 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-21 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-20     

Protokollsutdrag ks § 71/19           

 

Expedieras till: 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 234                                                   Dnr 2019/00430  

Entréavgifter till badhuset och Ekuddens utebad 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till nya entréavgifter för badhuset 
och utomhusbadet.       

2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2020.    

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden.       

Bakgrund 

Badhusföreståndaren och badhuspersonalen har tillsammans arbetat fram ett förslag 
till nya entréavgifter för badhuset och utomhusbadet Ekudden. 

 
Till stöd för förslaget har badhuspersonalen gjort en jämförelse på prisnivån med 
andra likvärdiga badhus.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Kultur- och fritidsberedningen lämnade inget förslag till beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att inga 
avgifter höjs för barn/ungdom eller simskola.  

Vidare yrkar Rosengren (V) att avgiften för årskort familj höjs till 2 900 kronor. 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker liggande förslag till beslut. 
 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker liggande förslag till beslut och yrkar 
om följande tillägg: De nya avgifterna ska gälla från och med den 1 januari 2020. 
 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Karlssons (C) och Abrahamssons (M) 
tillstyrkande till liggande förslag tillsammans med Abrahamssons (M) tilläggsyrkande. 
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfu § 70/19 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-21 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-20 

Förslag till nya entréavgifter för badhuset och utomhusbadet Ekudden 

Jämförelse prisnivå       

 

Expedieras till: 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 235                                                   Dnr 2017/00212  

Skolmuseet i Leksberg 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att inte flytta skolmuseet i Leksberg.  

2. Verksamheten får i uppdrag att undersöka möjligheten att sätta upp en skylt vid 
skolmuseet som beskriver sevärdheten.           

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 10 maj 2017, ksau § 192, kommunchefen i 
uppdrag att undersöka möjligheten att flytta skolmuseet i Leksberg för att hitta en 
placering för museet i de centrala delarna av Mariestad, gärna i anslutning till 
Alhagenstugorna. Sektor samhällsbyggnad fick först uppdraget att undersöka 
möjligheten men under 2019 vidaredelegerades så ärendet till museichefen. 

Skolmuseet renoverades och ställdes iordning 1992 i ett samarbete mellan Mariestads 
kommun och Ullervad – Leksbergs hembygdsförening. Byggnaden är den första 
skolbyggnaden i Leksberg och flyttades till platsen på 1810-talet från Torsö. 
Skolverksamhet bedrevs i huset fram till 1831 då en ny skolbyggnad uppfördes.  

Det som utmärker Leksberg är att det finns ett antal skolbyggnader inom ett område 
på tvåhundra meter som visar på hur skolorna utvecklades på platsen. Att flytta huset 
ur sitt sammanhang, exempelvis till Alhagen, kommer kraftigt minska det 
kulturhistoriska värdet på byggnaden.  

Vadsbo museum och Ullervad- Leksbergs hembygdsförening driver idag en mycket 
sporadisk visningsverksamhet i museet. Om visningsmöjligheterna ska öka vid en 
flytt måste mer resurser tillsättas för ett pedagogiskt program. I dagsläget ses det inte 
som möjligt med tanke på kommunens kommande besparingar.  

Alhagens byggnader har stora renoveringsbehov och utsätts ofta för skadegörelse av 
ganska allvarlig art, vilket under de senaste åren har skapat en diskussion om att flytta 
dem från Alhagen. Att lägga till ett hus i området kräver en långsiktig tanke kring 
innehåll och aktiviteter samt resurser att klara vården av byggnaderna. Med anledning 
av ovanstående är museichefens förslag att kommunstyrelsen ska besluta att 
skolmuseet inte ska flyttas från Leksberg.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Protokollsutdrag kfb § 70/19 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-17 

Museichefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-17 

Protokollsutdrag ksau § 228/98    

Protokollsutdrag ksau § 192/17 

 

Expedieras till: 
Museichef Linda Svensson 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström  
Ullervad Lekbergs Hembygdsförening 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 236                                                   Dnr 2019/00422  

Revidering av "Riktlinjer för sociala medier"  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för sociala medier, i enlighet med upprättat 
förslag.   

Bakgrund 

Sociala medier är ett samlingsnamn för internetbaserade tjänster som används för att 
dela innehåll och föra dialog. I dag är sociala medier en självklarhet för de flesta 
privatpersoner, företag och organisationer.  

Mariestads kommun använder sociala medier i kontakt med omvärlden bland annat 
för att öka delaktighet och förståelse för kommunens verksamheter, främja dialog 
och möta behov av information samt för att marknadsföra kommunen och stärka 
varumärket. 

Myndigheters användning av sociala medier styrs av ett flertal olika lagar. För att 
hanteringen ska ske på ett kvalitativt och korrekt sätt behövs riktlinjer för 
användningen. Kommunens riktlinjer från 2012 har uppdaterats för att ännu bättre 
beskriva vad som krävs för användning av sociala medier, följa de direktiv som finns 
inom området samt omfatta dataskyddsförordningen GDPR.  

I samband med uppdateringen av riktlinjerna har nedanstående rutiner tagits fram:   

• Rutin för arkivering av sociala medier 

• Rutin för gallring av sociala medier 

• Rutin för uppsikt av sociala medier   

Som komplement till riktlinjerna finns även en handbok framtagen som ger 
administratörer för sociala medier praktiskt stöd och vägledning i det dagliga arbetet.  

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 § 404/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-15 
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Kommunikationschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-14   

Riktlinjer för sociala medier, förslag (rev. 2019-12-05)  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunikationschef Annika Björklund) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 237                                                   Dnr 2019/00313  

Beslut om antagande: Upphävande av del av stadsplan för 
Krontorpsvägen m.m. och del av detaljplan för Krontorpsvägens 
avstängning, Mariestads centralort  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva del av beslutet om att anta stadsplan för 
Krontorpsvägen m.m. och del av beslutet om att anta detaljplan för Krontorpsvägens 
avstängning i enlighet med upprättat förslag.  

Bakgrund 

I syfte att möjliggöra den planerade ombyggnationen av E20 behöver en liten del av 
stadsplan för Krontorpsvägen m.m. och del av detaljplan för Krontorpsvägens 
avstängning upphävas. Ombyggnationen av E20 är ett högt prioriterat projekt för 
Mariestads kommun, varpå man bland annat har valt att teckna medfinansieringsavtal 
med Trafikverket i syfte att möjliggöra en ny väg av den höga standard man önskar.  

Området aktuellt för upphävande är beläget i den östra delen av Mariestads 
centralort, vid trafikplats Brodderud. Det aktuella området är cirka 0,16 hektar stort 
och omfattar del av fastigheterna Krontorp 1:1, Krontorp 2:1 och Merkurius 5. 
Området är beläget mellan befintlig vändslinga för busstrafik och Stockholmsvägen.  

Stadsplanens – antagen 1981 - huvudsyfte var att ”möjliggöra sanering av 
Krontorpsområdets VA-förhållanden genom anslutning till det kommunala vatten- 
och avloppsnätet” samt att tillgodose behovet av tomtmark för villor inom tätorten. 
Den del av planområdet som berörs av upphävandet har användningen gata. 

Detaljplanen – antagen 2002 – ersatte det östra hörnet av nämnda stadsplan och 
hade till syfte att möjliggöra en avstängning av Krontorpsvägen, samt anläggandet av 
en vändslinga för kollektiv- och personbilstrafik, inklusive en tillgänglighetsanpassad 
busshållplats. Av upphävandet berörd del av planen har användningen väg respektive 
park. 

Beslut om att upphäva del av stadsplan för Krontorpsvägen m.m. och del av 
detaljplan för Krontorpsvägens avstängning fattades av kommunstyrelsen den 16 
september 2019, § 153. 

Detaljplanen upphävs med ett förenklat standardförfarande enligt reglerna i PBL 
2010:900, i dess lydelse efter 1 januari 2015, vilket innebär att samrådet blir det enda 
tillfälle som ges att lämna synpunkter på förslaget - detta då upphävandet endast är av 
administrativ art och saknar fysiska konsekvenser, samt området i huvudsak bedöms 
vara av ringa intresse för allmänheten.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 406/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-15 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-11 

Plankarta upphävande av del av stadsplan för Krontorpsvägen m.m. och del av 
detaljplan för Krontorpsvägens avstängning, antagandehandling  

Planbeskrivning upphävande av del av stadsplan för Krontorpsvägen m.m. och del 
av detaljplan för Krontorpsvägens avstängning, antagandehandling 

Samrådsredogörelse 

 

Expedieras till: 
Planarkitekt Lisa Heller 
Tf. planchef Adam Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 238                                                   Dnr 2018/00402  

Ansökan om utträde ur förvaltningsområde för finska 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige vidhåller inställningen att kommunen ska begära utträde från 
förvaltningsområde för finska.     

Reservation 

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

Bakgrund 

Mariestads kommun anslöts till förvaltningsområde för finska genom beslut av 
regeringen den 18 december 2014 efter ansökan från kommunen.  

Kommunstyrelsen har den 26 november 2018, § 223, beslutat ansöka om utträde ur 
förvaltningsområde för finska. 

Kommunfullmäktige avslog den 30 september 2019, § 68, en motion med yrkandet 
att återkalla kommunens ansökan om utträde. Kommunfullmäktige har därigenom 
redan prövat den principiella frågan att vidhålla kommunens ansökan om utträde 
från förvaltningsområde för finska en gång. 

Regeringen har den 28 november 2019 beslutat att inte ta upp Mariestads kommuns 
framställning om utträde ur förvaltningsområdet för finska till prövning. Som skäl för 
beslut har regeringen anfört att beslutet att ansöka om utträde inte är fattat av 
behörig instans med hänsyn till 5 kap 1 § kommunallagen. 

Det ankommer på domstolar att överpröva kommunala beslut. Detta är inte en 
uppgift som generellt sett anförtrotts regeringen. De kommunala beslut som inte kan 
överklagas genom förvaltningsbesvär kan överklagas enligt 13 kapitlet 
kommunallagen för laglighetsprövning. Ingen har överklagat kommunstyrelsens 
beslut den 26 november 2018, § 223, att ansöka om utträde ur förvaltningsområde 
för finska. Det har därmed vunnit laga kraft.  

Regeringens beslut den 28 november 2019 kan antingen förstås som att kommunens 
ansökan enligt regeringens mening behöver kompletteras med ett beslut av 
kommunfullmäktige för att kunna prövas eller att kommunens ansökan är en nullitet.  

Om kommunens avsikt att utträda från förvaltningsområde för finska kvarstår kan 
denna vilja bekräftas genom ett nytt beslut av kommunfullmäktige. 

Mariestads kommun borde anmodats att komplettera sin ansökan med ett beslut av 
kommunfullmäktige om detta enligt regeringen är ett krav för att få kommunens 
ansökan prövad. 
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Det är ostridigt att Mariestads kommun varit och är behörig att ansöka om utträde 
från förvaltningsområde för finska.  

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att kommunen inte ska begära utträde från 
förvaltningsområde för finska. 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker liggande förslag till beslut. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Karlssons (C) tillstyrkande till liggande 
förslag.      

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-12 

Kommunjuristens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-06 

Kommunjuristens PM     

Protokollsutdrag kf 68/19 

Protokollsutdrag ks § 223/18 

Regeringsbeslut daterat 2019-11-28, ärende Ku2018/02135/CSM   

Protokollsutdrag ksau § 435/19 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunjurist Magnus Nilsson) 
(Kulturdepartementet ku.registrator@regeringskansliet.se, ange diarienr Ku2018/02135/CSM) 

 

mailto:ku.registrator@regeringskansliet.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 239                                                   Dnr 2019/00108  

Redovisning av delegationsbeslut 

  

Inga delegationsbeslut redovisas till dagens sammanträde.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 240                                                   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 sammanträdet den 27 november 2019 

2. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 
Protokoll från sammanträdet den 4 december 2019 

3. Skaraborgs kommunalförbund 
Protokoll från sammanträdet den 8 november 2019 

4. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
Protokoll från sammanträde den 25 november 2019 

5. Vänerenergi AB 
Protokoll från sammanträde den 14 oktober 2019 

6. Mariehus Fastigheter AB 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 15 oktober 2019 

7. Mariehus Ärlan AB 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 15 oktober 2019 

8. Mariehus Uttern AB 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 15 oktober 2019       

 

 



Bilaga 1 

 

 

 

Bilaga 1, § 231 

 

  



   

 

 

 

Bilaga 2, § 231 

 
 

 

 


