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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, 12 november 2018, kl. 14.00 – 15.55 

 
Beslutande Johan  Abrahamsson (M) Ordförande 

Anders Karlsson (C) 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande 
Henrik Karlsson (M) Ledamot 
Anette Karlsson (M) Ledamot 
Erik Ekblom (M) Ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) Ledamot 
Janne Jansson (S) Ledamot  
Linnea  Wall (S) Ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) Ledamot (ej § 206) 
Carl-Gunnar Sand (SD) Ledamot 
Jan Hallström (L) Tjänstgörande ersättare 
Sebastian Clausson (S) Tjänstgörande ersättare 
Johan Lundberg (V) Tjänstgörande ersättare (§ 206) 
 
 

Övriga deltagare Yvonne Gogolin (M) Ersättare 
Anders Bredelius (M) Ersättare 
Richard Thorell (M) Ersättare 
Agneta Larsson (C) Ersättare 
Tuula Ojala (S) Ersättare 
Björn Nilsson (S) Ersättare 
Mats Karlsson (MP) Ersättare 
Johan Lundberg (V) Ersättare 
Maria Appelgren Chef sektor utbildning  
Ida Nilsson Ekonom 
Christina Olsson Ekonomichef 
Kristofer Svensson Kommunchef 
Ewa Sallova Sekreterare 

Justerare Ida Ekeroth (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer § 196-220 
 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Johan  Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekroth  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-11-12 

Anslagsdatum 2018-11-15 Anslaget tas ner 2018-12-08 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 196                                                   Dnr 2017/00325  

Ombyggnation av centralköket samt skolköken på 
Vadsbogymnasiet och Tunaholmsskolan 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja en projektering av en ombyggnad av centralköket 
samt Tunaholmsskolans och Vadsbogymnasiets matsalar i enlighet med upprättad 
förstudie.   
 
Kostnader för en ombyggnation av centralköket och övriga två matsalar finns budgeterade 
i antagen investeringsbudget för år 2019.  

Bakgrund 

Kvarteret Biet inbegriper Tunaholmsskolan, Vadsbogymnasiet och centralköket. Det finns 
ett behov av utökade undervisningslokaler vid Tunaholmsskolan.  
 
SFI inryms idag i en del av Tunaholmsskolan, men skulle behöva kunna inrymmas i 
Vadsbogymnasiets lokaler istället. Detta är möjligt att genomföra genom en ombyggnation 
av Vadsbogymnasiets nuvarande matsal till undervisningslokaler. Istället skulle matsalen 
för gymnasiet kunna inrymmas i nuvarande centralköket tillsammans med 
Tunaholmsskolans matsal.  
 
En utredning har genomförts som visar konditionen av byggnaden som inrymmer bland 
annat centralköket. Utredningen visar att vissa skador finns men i stort är byggnaden i gott 
skick. Viss fukt förekommer.  
 
En förstudie av projektet att göra om ovanstående lokaler har arbetats fram. 
Utbildningschef Maria Appelgren informerar om förstudien på mötet.  

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 § 353/18.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 196 (forts.)                                                  Dnr 2017/00325  
 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-29, Ombyggnation 
av centralköket, Tunaholmsskolans matsal och Vadsbogymnasiets matsal 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av utbildningschef Maria Appelgren 2018-10-24, Centralköket 
och kv. Biet 
 
Förstudierapport kvarteret Biet 

 

Expedierats till: 
Socialchef Lotta Hjoberg 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
Teknisk chef Michael Nordin 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova   
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Kommunstyrelsen 

Ks § 197                                                   Dnr 2018/00376  

Revidering av resursfördelningsmodell för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade principerna för 
resursfördelningsmodell för gymnasiet.  

Bakgrund 

Från och med den 1 juli 2014 ändrades skollagen enligt följande:  

2 kap. 8 b §  

”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov”. 

2 kap. 10 §                

”Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att 
fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 
Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av 
särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar”. 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerade i juni 2014 en skrift vid namn 
”Socioekonomisk resursfördelning till skolor, så kan kommunen göra” som en vägledning 
och stöd för hur kommuner kan utforma sin resursfördelningsmodell.  
 
Med hjälp av förordningar, SKL:s skrift och Skolverkets rapporter har sektor utbildning 
tagit fram förslag på resursfördelningsmodeller för grundskola F-9, grundsärskola, 
fritidshem, förskolan och gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.  
 
Utbildningsnämnden beslutade 2018-10-16 att revidera resursfördelningsmodellen för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som antogs av fullmäktige 2017-09-25.  

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 § 197 (forts.)                                                  Dnr 2018/00376  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 353/18. 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-29, Revidering av 
resursfördelningsmodell för gymnasieskola och gymnasiesärskola 
 
Protokollsutdrag Un § 157/18 
 
Förslag till reviderad resursfördelningsmodell för gymnasieskola och gymnasiesärskola 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Sektor utbildning) 
(Utbildningschef Maria Appelgren) 
(Utbildningsnämnden, Carina Törnell) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 198                                                   Dnr 2018/00166  

Prognos 4 år 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner prognos 4 år 2018 för kommunstyrelsens verksamheter.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra 
prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter 
mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska 
även delges kommunfullmäktige. 
 
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 prognos 4 år 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 

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 § 351/18.  

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-29,  Prognos 4 år 
2018 för kommunstyrelsens verksamheter 
 
Prognos 4 år 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 

 

Expedierats till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 199                                                   Dnr 2018/00165  

Prognos 4 år 2018 för Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner prognos 4 år 2018 för Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomiavdelningen årligen upprätta 
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska upprättas 
efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) 
ska även delges kommunfullmäktige. 
 
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. 
 
Ekonomiavdelningen har upprättat prognos 4 år 2018 för Mariestads kommun och dess 
bolag. Ekonomichefen redovisar prognosen vid sammanträdet 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 352/18.  

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-29,  Prognos 4 år 
2018 för Mariestads kommun 
 
Prognos 4 år 2018 för Mariestads kommun 

Expedierats till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
Ekonomienhetschef Annica Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist     
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Kommunstyrelsen 

Ks § 200                                                   Dnr 3384  

Beslut om betydande miljöpåverkan med anledning av ändring 
av detaljplan för Järnet 1 mm, Mariestads centralort, Mariestads 
kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ändring av detaljplan för Järnet 1 m.m., Mariestad centralort, 
Mariestads kommun inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan.  

Bakgrund 

Sedan 1 januari 2018 gäller en ny förordning, miljöbedömningsförordningen (2017:966). 
Den nya förordningen har ersatt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 
även kallad MKB-förordningen. 
 
Syftet med miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslut för att 
främja en hållbar utveckling. Detta överensstämmer med syftet i plan- och bygglagen 
(2010:900) vilken reglerar planeringen. 
 
I miljöbalkens sjätte kapitel anges att kommunen ska undersöka om genomförandet av en 
detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detta har tidigare benämnts 
som behovsbedömning. Undersökningen innefattar identifiering av omständigheter som 
talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Vidare innefattar även undersökningen 
samråd med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt 
särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av detaljplanen. 
 
I 6 kap. 7 § MB anges att kommunen, efter undersökningen ska i ett särskilt beslut avgöra 
om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Beslutet ska även göras tillgängligt för allmänheten.  

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 § 330/18.  
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Ks § 200 (forts.)                                                   Dnr 3384 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-21, Beslut om 
betydande miljöförändring med anledning av ändring av detaljplan för Järnet 1 mm, 
Mariestads centralort, Mariestads kommun 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av t.f. planchef Adam Johansson 2018-10-18, Beslut om 
betydande miljöförändring med anledning av ändring av detaljplan för Järnet 1 mm, 
Mariestads centralort, Mariestads kommun 
 
Undersökning om BMP, ändring av detaljplan för Järnet 1 m.m. 2018-03-29   

Ändring av detaljplan för Järnet 1 m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun 
(antagandehandling)  

 

Expedierats till: 
T.f. planchef Adam Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 201                                                   Dnr 2018/00073  

Beslut om ändring av detaljplan för Järnet 1 m.m., Mariestad 
centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan för Järnet 1 m.m., Mariestad 
centralort, Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Leif Jonsson inkom i januari 2018 med ansökan om planbesked för ändring av detaljplan 
för fastigheten Järnet 1 i Haggården, Mariestad. Ansökan avser ändring av markanvändning 
till handel och industri. Befintlig byggnad avses användas som lager för DS Smith. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-12, Ks § 49 att meddela positivt planbesked samt att 
ge planenheten i uppdrag att ta fram förslag till ändring av detaljplan för Järnet 1 m.m. 
Planändringen syftar till att möjliggöra etableringar inom handel, industri, lager och 
liknande verksamheter. 
 
Planområdet är beläget i den norra delen av Haggårdens verksamhetsområde och gränsar i 
väster till Kinnekullebanan, i norr till Marieforsleden, i öster till Förrådsgatan och i söder 
till naturmark.  Planområdet omfattar ca 45 800 m2. På området finns en ursprunglig 
industribyggnad som vid planens framtagande används för handel, Karlssons varuhus och 
vinterförvaring av båtar. 
 
Förslag till detaljplan har upprättats med standardförfarande och varit föremål för samråd 
under våren 2018 och granskning under sommaren 2018. Inkomna synpunkter har 
sammanställts i ett särskilt utlåtande respektive gransknings-utlåtande.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-21, Beslut om 
antagande: Ändring av detaljplan för Järnet 1 m.m., Mariestad centralort, Mariestads 
kommun 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 201 (forts.)                                                  Dnr 2018/00073  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av t.f. planchef Adam Johansson 2018-10-18, Beslut om ändring 
av detaljplan för Järnet 1 mm, Mariestads centralort, Mariestads kommun 
 
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 
 
Planbeskrivning (antagandehandling) 
 
Granskningsutlåtande 

 
Översiktlig miljöteknisk undersökning Järnet 1, Mariestads kommun 

 

Expedierats till: 
T.f. planchef Adam Johansson 
Assistent Anneli Åkesson 
Leif Jonsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 202                                                   Dnr 2017/00156  

Beslut om granskning av detaljplan för Bantorget mm, 
Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till detaljplan för Bantorget ska bli föremål för 
granskning.   

Bakgrund 

Planavdelningen har pekat ut Bantorget som lämpligt område för ny bostads-bebyggelse av 
flerbostadshus efter ett tidigare uppdrag från kommunstyrelsen. Uppdraget om att 
planlägga Bantorget fattades av kommunstyrelsen 2016-08-22, §143/16. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen för Bantorget är att skapa byggrätter för nya bostäder 
och/eller vård i form av vårdcentral i centrala Mariestad. Detaljplanens syfte är även att 
skapa möjlighet för ytterligare parkeringsytor mellan Bangatan och järnvägen. 
 
Planförslaget möjliggör uppförande av en till två fastigheter innehållande bostäder 
och/eller vårdcentral samt centrumverksamhet i bottenplan på den södra delen av 
Bantorget. Nedgrävt eller delvis nedgrävt garage möjliggörs under Bantorget. 
 
Bantorget ligger centralt i Mariestad och kan ses som nästa steg för att möjliggöra utökning 
av centrum. Med det här detaljplaneförslaget kan centrum på sikt utökas och möjligheten 
finns att skapa verksamhetslokaler och en mindre torgyta på platsen. I den 
kommuntäckande översiktsplanen pekas området ut som viktigt förtätningsobjekt. 
 
Förslag till detaljplan för Bantorget har varit föremål för samråd under sommaren 2018. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande. Under 
hösten 2018 har detaljplanen bearbetats och vissa justeringar har gjorts. Huvudinriktningen 
är dock densamma som tidigare, och på området möjliggörs bebyggelse i upp till fyra 
våningar. Innan detaljplanen antas ska den granskas.  

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 § 202 (forts.)                                                  Dnr 2017/00156  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 348/18.  

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-29, Beslut om 
granskning av förslag till detaljplan för Bantorget 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Lisa Heller 2018-10-25, Beslut om granskning 
förslag till detaljplan för Bantorget mm. 
 
Plankarta Bantorget, granskningshandling 
 
Planbeskrivning Bantorget, granskningshandling 
 
Markföroreningsanalys (Sweco, 2018-09-14) 
 
Särskilt utlåtande 

 

Expedierats till: 
Planarkitekt Lisa Heller 
T.f. planchef Adam Johansson 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 203                                                   Dnr 2018/00338  

Ansökan om planbesked detaljplan för Lyrestads Klockarbol 
5:20 m.m. 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge planenheten i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan 
för Lyrestads Klockarbol 5:20 m.m, Lyrestad tätort, Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Den som planerar en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs 
kan hos kommunen ansöka om planbesked för att få reda på om kommunen avser starta 
ett sådant planläggningsarbete. 
 
Syftet med planbesked är att alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd ska kunna få 
ett snabbt och tydligt besked om kommunen ställer sig positiv eller negativ till den 
planerade åtgärden. 
 
Det är enligt plan- och bygglagen (2010:900) en kommunal angelägenhet att planlägga 
användningen av mark och vatten. Det är bara kommunen som kan besluta om att en 
detaljplan ska antas, ändras eller upphävas.  
 
Mariehus Fastigheter AB planerar att bygga nya bostäder på fastigheten Lyrestads 
Klockarbol 5:20 och på det näraliggande idrottsområdet (del av den kommunala 
uppsamlingsfastigheten för gatu- och parkmark, Lyrestads Klockarbol 5:46).  
 
Det aktuella området omfattas av byggnadsplan för Lyrestads samhälle (16-LYR-1184), i 
vilken marken är planlagd för samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt 
ändamål respektive allmän plats (park eller plantering). För den planerade åtgärden 
förutsätts att en ny detaljplan antas för att möjliggöra den planerade utvecklingen. 
 
Fastigheten Lyrestads Klockarbol 5:20 ägs av Lyrestads Fritidsförening. Marken som utgör 
idrottsområde (del av Lyrestads Klockarbol 5:46) ägs av Mariestads kommun och upplåts 
med nyttjanderätt till Lyrestads Fritidsförening (NYT-058). I samband med beredning av 
planbeskedsansökan finns inga kända avtal mellan Lyrestads Fritidsförening och Mariehus 
Fastigheter AB.  
 
Planenhetens bedömning är att den planerade utvecklingen kan prövas i en detaljplan och 
att kommunen meddelar positivt planbesked för den sökta åtgärden. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 203 (forts.)                                                  Dnr 2018/00338  

 
Innan planarbetet påbörjas ska planenheten och Mariehus Fastigheter AB teckna planavtal 
för att reglera kostnader, åtaganden, ansvar m.m. för detaljplanens framtagande. Mariehus 
Fastigheter AB ska med en av kommunen godkänd plankonsult ta fram planhandlingarna.   
 
Kostnad för planbesked fastställs till 5 000 kr utifrån gällande taxa antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-20, Kf § 86.  

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 § 319/18.  

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-05, Beslut om 
planbesked och uppdrag: Detaljplan för Lyrestads Klockarbol 5:20, Lyrestads tätort, 
Mariestads kommun 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av t.f. planchef Adam Johansson 2018-10-03, Beslut om 
planbesked och uppdrag: Detaljplan för Lyrestads Klockarbol 5:20, Lyrestads tätort, 
Mariestads kommun 
 
Ansökan om planbesked Klockarbol 5:20 m.fl. daterad 2018-09-26 
 
Byggnadsplan för del av Lyrestads samhälle (16-LYR-1184) 
 
Nyttjanderättsavtal för idrotts- och fritidsaktiviteter, del av Lyrestads Klockarbol 5:46 
(NYT-058)  

 

Expedierats till: 
T.f. planchef Adam Johansson 
Mariehus AB 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 204                                                   Dnr 2018/00362  

Delegation av beslut gällande planärenden  

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta 
beslut om samråd och granskning av detaljplaner, program och övriga planer som 
upprättas enligt plan- och bygglagen. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta 
om yttranden i ärenden som avser detaljplaner, program eller övriga planer som 
upprättas enligt plan- och bygglagen. 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta 
om överklagan av beslut om upphävande av detaljplaner, program eller övriga planer 
som upprättas enligt plan- och bygglagen. 
 

Kommunstyrelsens delegationsordning ska kompletteras med ovanstående punkter. 
 
Ledamöterna för socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Ekeroths (S) förslag.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för kommunens planläggningsarbeten enligt plan- 
och bygglagen. Kommunstyrelsen har i gällande delegationsordning inte delegerat några 
beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott avseende planärenden. 
 
Mariestads kommun har under lång tid haft som arbetsprocess att involvera 
förtroendevalda i planärenden på så sätt att det är kommunstyrelsen som fattar beslut om 
samråd och granskning, även om detta inte är tvingande enligt plan- och bygglagen.  
 
Planenheten ser tydliga vinster med att det är förtroendevalda som fattar ovan nämnda 
beslut, men föreslår att dessa beslut (det vill säga beslut om samråd och beslut om 
granskning) ska delegeras från kommunstyrelsen till styrelsens arbetsutskott. 
 
Vidare föreslår planenheten att kommunstyrelsen även delegerar till arbetsutskottet att fatta 
beslut om yttranden till domstol och regering i prövning av planer och program som 
kommunen antagit samt att fatta beslut om överklagan av beslut om upphävande av 
detaljplaner, program eller övriga planer som upprättas enligt plan- och bygglagen. 
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Motiven till ovanstående förslag är i första hand för att korta tidsåtgången i ärenden. Att 
delegera till arbetsutskottet  att fatta beslut om yttranden och överklaganden har också de 
ofta korta handläggningstiderna som utgångspunkt, och i dessa ärenden handlar det 
dessutom alltid om att fullfölja den inriktning som fullmäktige eller kommunstyrelsen 
redan beslutat om genom att anta, ändra eller upphäva en detaljplan, program eller annan 
plan. 
 
Kommunstyrelsen föreslås även fortsatt fatta beslut om planbesked och planuppdrag samt 
också beslut om antagande, ändring och upphävande av detaljplaner som inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (5 kap. 27 § PBL). Sådana beslut 
ankommer det på fullmäktige att fatta.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Henrik Karlsson (M) och Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till 
beslut.  

Ida Ekeroth (S) yrkar att punkt 2 och 3 i arbetsutskottets förslag inte ska delegeras till 
arbetsutskottet. 

Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Ekeroths (S) yrkande. 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-28,  Delegation av 
beslut gällande planärenden  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av t.f. planchef Adam Johansson 2018-10-25,  Delegation av 
beslut gällande planärenden 

 

Expedierats till: 
Administrativ chef Malin Eriksson 
Planenheten 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 205                                                   Dnr 2018/00370  

Remissyttrande för Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se 
över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i 
strandnära läge 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt upprättat förslag av sektor samhällsbyggnad 
daterat 2018-10-19. 

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.      

Bakgrund 

Regeringen vill via miljö- och energidepartementet ha synpunkter på förslagen i 
Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge”.  
 
I Naturvårdsverkets uppdrag ingick frågan om att utöka möjligheterna att bygga 
permanentbostäder. Regeringen konstaterar att Naturvårdsverket skrivelse är begränsad i 
denna del. Regeringen avser därför att utreda frågan ytterligare. Inom ramen för denna 
remittering ges därför även möjlighet att inkomma med kompletterande förslag till åtgärder 
(till exempel författningsändringar) när det gäller att utöka möjligheterna att bygga 
permanentbostäder för landsbygds-utveckling i strandnära lägen i områden med god 
tillgång till stränder samtidigt som de värden som strandskyddet syftar till inte äventyras.  
 
Svar på remissen ska vara miljö- och energidepartementet tillhanda 2018-11-16. 
 
Mariestads kommun vill med anledning av remissen framföra följande synpunkter, 
ändringar och tillägg. Kommunen vill särskilt framhålla och betona vikten av att kraftfulla 
ändringar genomförs i lagstiftningen för att utöka möjligheterna att bygga 
permanentbostäder i strandnära lägen, för att på så sätt främja utvecklingen av 
landsbygden.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen yttrar sig enligt upprättat förslag av 
sektor samhällsbyggnad daterat 2018-10-19. 

Henrik Karlsson (M) och Anders Karlsson (C) tillstyrker Johan Abrahamsson (M) yrkande.  
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Marie Engström Rosengren (V) yrkar att kommunstyrelsen yttrar sig enligt upprättat 
förslag med ändringen att följande stycke stryks: 

 ”Mariestads kommun föreslår därför att 7 kap. 14§ andra stycket i miljöbalken ändras på så sätt att 
det är kommunen och inte länsstyrelsen som får besluta om utökat strandskydd. Skälet till ändringen är 
det är kommunen som bäst kan bedöma om exploateringstrycket motiverar ett utökat strandskydd eller 
inte. Beslut om utökning av strandskyddet behandlas lämpligen i samband med översiktsplaneringen”.  

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.        

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 333/18.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-21,  Svar på remiss 
över Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2018-10-19,   Svar 
på regeringens remiss över Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå 
ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge  
 
Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge 
 
Missivbrev från Regeringskansliet 2018-08-08, Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse 
Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära 
läge 

 

Expedierats till: 
Regeringskansliet 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 206                                                   Dnr 2011/00330  

Yttrande i mål 5312-18, Västra Kinneskogen. Per Rosengren ./. 
Mariestads kommun ang. laglighetsprövning enligt KL 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i mål 5312-18 Västra Kinneskogen, Per 
Rosengren ./. Mariestads kommun angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen över aktbilaga 1 i enlighet med förslag upprättat av stadsjuristen.  
 
Mari Engström Rosengren (V) meddelar jäv och deltar inte beslutet.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, Kf § 92, att tillstyrka att 
miljöprövningsdelegationen meddelar tillstånd enligt miljöbalken till en vindkraftpark med 
max tolv verk inom Västra Kinneskogen i Mariestads kommun.  
 
Till grund för beslutet att tillstyrka ansökan fanns en överenskommelse med sökanden, 
Vasa Vind AB. Överenskommelsen gick ut på att Vasa Vind AB skulle tillmötesgå de krav 
som kommunen satt upp i sin vindkraftsplan (tematiskt tillägg till översiktsplanen) och 
som innebar att vindkraftverk inte ska placeras närmare bostäder och fritidshus än 900 
meter, motsvarande 35 dB(A). 
 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i tillståndsbeslutet 
valt att inte fästa någon vikt vid kommunens översikts-planering och har inte heller beaktat 
kommunens vilja att begränsa miljöpåverkan från vindkraftparken, utan i stället hänvisat till 
egen praxis och tillåtit en högre ljudnivå på 40 dB (A). Mariestads kommun har som en 
följd av detta överklagat miljöprövningsdelegationens beslut och även meddelat att det 
beslut om att tillstyrka ansökan som tidigare fattats av kommunfullmäktige, som en följd av 
detta, inte längre gäller.  
 
Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har i föreläggande daterat 2018-05-31 
till Mariestads kommun begärt att kommunen särskilt ska yttra sig över frågan om 
kommunfullmäktige nu tillstyrker eller nu inte tillstyrker den av miljöprövnings-
delegationen 2017-09-27, beslutade vindkraftparken (dnr 551-12939-2013). 
 
Fullmäktige behandlade ärendet på sitt sammanträde 2018-09-24 och beslutade då, med 
stöd av miljöbalken 16 kap. 4 § att inte tillstyrka den av miljöprövningsdelegationen 
beslutade vindkraftparken i Västra Kinneskogen, Mariestads kommun. 
 
Fullmäktiges beslut Kf § 77/18 har överklagats till förvaltningsrätten. 

Domstolen har med anledning av detta begärt in bestyrkt sammanträdesprotokoll, 
anslagsbevis samt kopior på de handlingar som utgjort underlag till beslutet.  
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Mariestads kommun har även beretts möjlighet att yttra sig över aktbilaga 1 i målet. 
 
Stadsjuristen har upprättat ett förslag till yttrande.  

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 § 358/18.  

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2018-10-31, 
Yttrande i mål 5312-18 Västra Kinneskogen,  

Per Rosengren ./. Mariestads kommun ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen   
 
Skrivelse från förvaltningsrätten i Jönköping 2018-10-17, Per Rosengren ./. Mariestads 
kommun angående laglighetsprövning inklusive aktbilaga 1 i mål 5312-18 
 
Förslag till yttrande i mål 5312-18 Västra Kinneskogen,  

Per Rosengren ./. Mariestads kommun ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen 
upprättat av stadsjurist Magnus Nilsson 2018-10-31 

 

Expedierats till: 
Förvaltningsrätten 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 207                                                   Dnr 2018/00331  

Kommunstyrelsens mål 2019 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om följande mål för kommunstyrelsen år 2019: 

Mål 1: Boende 

 2000 nya bostäder till 2025 

Mål 2: Boende  

 1650 nya arbetstillfällen till år 2025 

Mål 3: Kommunikation 

 Öka marknadsföringen av Mariestads kommun och dess bolag 

Mål 4: Lärande 

 Sänkt arbetslöshet i Mariestad 

Mål 5: Boende / Kommunikation 

 Stärkt kompetensförsörjning 2025 

Mål 6: Ungdomar (och äldre) 

 Minskad psykisk ohälsa hos yngre och äldre samt minskad ensamhet hos äldre 

Mål 7: Besöksmål 

 ElectriVillage, en testmiljö för hållbara innovationer och del in ny-industrialiseringen av 
 Mariestad 

Mål 8: Boende/lärande 

 Förbättrade förutsättningar för studentboende  

Bakgrund 

I enlighet med kommunens målstyrningsmodell har kommunstyrelsen arbetat med att ta 
fram förslag på mål för år 2019. Varje nämnd ska formulera fem mål som har anknytning 
till ett eller flera fokusområden som steg för att bidra till Vision 2030. 
 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att totalt formulera sju mål, varav minst två mål ska avse 
kulturavdelningen och fritidsavdelningen.  
 
Följande förslag på mål för år 2019 gällande kommunstyrelsens verksamheter har 
utarbetats:  

- Skapar förutsättningar för 2000 nya bostäder till 2025  

- Öka antalet arbetstillfällen  
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- ElectriVillage, en testmiljö för hållbara innovationer och del in ny-
industrialiseringen av Mariestad  

- Öka marknadsföringen av Mariestads kommun och dess bolag  

- Sänka arbetslösheten i Mariestad  

- Minska psykisk ohälsa hos yngre och äldre samt minska ensamhet hos äldre 

- Förbättrade förutsättningar för studentboende  

- Stärkt kompetensförsörjning 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 350/18.  

Sammanställning över förslag till mål för kommunstyrelsen 2019 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-01, Förslag till mål 
för kommunstyrelsen år 2019 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Ida Nilsson 2018-08-23,  

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Ekonom Ida Nilsson) 
(Kulturchef Maria Henriksson) 
(Fritidschef Tomas Ekström) 
(Kommunikationschef Annika Björklund) 
(Ekonomienhetschef Annica Olsson) 
(HR-chef Per Johansson) 
(Arbetsmarknadschef Joakim Stier) 
(Socialchef Lotta Hjoberg) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 208                                                   Dnr 2018/00343  

Revidering av kommunstyrelsens reglemente, delen som avser 
ledamöter, ersättare och adjungerade i kultur- och 
fritidsberedningen 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens reglemente i delen som avser 
ledamöter, ersättare och adjungerade i kultur- och fritidsberedningen, § 25 enligt följande:  
 
”Kultur- och fritidsberedningen består av  sju ledamöter och sju ersättare. Ledamöterna 
och ersättarna i kultur- och fritidsberedningen behöver inte vara ledamöter i 
kommunstyrelsen men ska vara politiskt aktiva i Mariestads kommun”.     

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-09-19 kommunchefen i uppdrag att revidera 
kommunstyrelsens reglemente i den delen som avser ledamöter, ersättare och adjungerade i 
kultur- och fritidsutskottet.  Uppdraget innefattade att undersöka möjligheterna att ge de 
adjungerade rätt att delta i besluten (rösträtt).  
 
I kommunstyrelsens reglemente § 25 står följande om sammansättningen av ledamöter, 
ersättare och adjungerade i utskottet: 

”Kultur- och fritidsutskottet består av fem ledamöter, fem ersättare och fyra adjungerade 
ledamöter. De adjungerade är politiskt aktiva i Mariestads kommun, men behöver inte vara 
ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. De adjungerade ledamöterna har rätt att yttra 
sig vid sammanträden, men har inte rätt att delta i besluten. Adjungerad ledamot har inte 
rätt att ersätta ordinarie ledamot eller ersättare”.  
 
Enligt kommunallagen 6 kapitlet 42 § kan en endast de som är ledamöter eller ersättare i en 
nämnd väljas till ett utskott för samma nämnd. 
 
Kommunfullmäktige kan dock bestämma att reglera närvarorätt för andra än ledamöter 
och ersättare i ett reglemente. Skrivningen i kommunstyrelsens reglemente § 25 kan ses 
som ett sådant beslut.  
 
Rätten att närvara kan begränsas till att avse ett eller flera ärenden, men kan också innebära 
en rätt att delta i samtliga ärenden på mötet. Den som ges närvarorätt kan dock aldrig ges 
rätt att delta i besluten (rösta), detta enligt kommunallagens 4 kapitel 28 §. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med ändringen att utskott ändras 
till beredning och antalet ledamöter och ersättare ändras från sex till sju.  
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Behandling på sammanträdet 

Anders Karlsson (C) tillstyrker förslag till beslut med ändringen att utskott ändras till 
beredning.  

Ida Ekeroth (S) tilläggsyrkar att antalet ledamöter och ersättare ändras från sex till sju.  

Ordförande Johan Abrahamsson (M) Karlsson (C) förslag samt Ekeroths (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 340/18.  

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-15,  Revidering av 
kommunstyrelsens reglemente, delen som avser ledamöter, ersättare och adjungerade i 
kultur- och fritidsutskottet 

 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Administrativa enheten) 
(Kulturchef Maria Henriksson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 209                                                   Dnr 2017/00395  

Redovisning av åtgärder inom Överförmyndarverksamheten 
med anledning av genomförd genomlysning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutar vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 att ge kommunchefen 
och berörda verksamhetsansvariga i uppdrag att vidta åtgärder för  
att kvalitetssäkra och utveckla överförmyndarverksamheten. Det förestående 
utvecklingsarbetet ska utgå från de utvecklingsområden som anges i den 
granskningsrapport som upprättats av PwC. 
 
Kommunstyrelsen beslutade även att en redovisning över påbörjade och genomförda 
åtgärder ska delges kommunstyrelsens i december 2018.   
 
Överförmyndarverksamheten har med utgångspunkt i kommunstyrelsens beslut och den 
av PwC genomförda granskningsrapporten gjort en sammanställning över de åtgärder som 
vidtagits med anledning av rapporten.  

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 § 338/17 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-05, Redovisning 
av åtgärder inom överförmyndarverksamheten med anledning av genomlysning 
 
Sammanställning/redovisning över åtgärder inom överförmyndarverksamheten upprättad 
av överförmyndare Helena Harborn 2018-09-19 

Expedierats till: 
Överförmyndare Helena Harborn 
Kommunikationschef Annika Björklund 
Kommunrevisionen   
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Kommunstyrelsen 

Ks § 210                                                   Dnr 2018/00251  

Motion om att ungdomar med funktionsnedsättning kan få 
erbjudandet om fria resor liknande sommarlovskortet. 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

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

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska vidta 
åtgärder så att alla ungdomar (i de aktuella åldrarna) ska kunna få erbjudande om fria resor 
under sommarlovet.  
 
Efter beslut i Västra Götalandsregionen delades sommarlovskort ut till elever i årskurs sex 
till nio samt gymnasieskolans årskurs ett och två. Kortet gällde för fria resor med 
kollektivtrafiken under perioden 1 juni 2018 till 31 augusti 2018.  

Marie Engström Rosengren skriver i sin motion följande: Det finns en grupp ungdomar 
som inte omfattas och det är unga som har en funktionsnedsättning och är berättigade till 
färdtjänst. Med god vilja borde vi i Mariestads kommun hitta en lösning så att även de 
ungdomarna kan resa utan avgift. Det vore en konkret handling för att förhindra att en viss 
grupp diskrimineras. 
 
Erbjudandet om gratis sommarlovskort är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen 
och kommunerna och möjliggörs genom ett statligt stöd under tre år, 2018-2020. Totalt 
berörs drygt 100 000 ungdomar i vårt område. Det är respektive kommun som ansvarar 
för att förse berättigade elever som bor i kommunen med sommarlovskort. Dock omfattas 
inte resor som utförs av färdtjänst utan endast resor på befintlig kollektiv trafik.  
 
I Mariestads finns det i dagsläget fyra ungdomar som är berättigade till färdtjänst som 
skulle beröras av Engström Rosengrens förslag. Skillnaden på ett sommarlovskort är att 
detta kort nyttjas på befintlig kollektivtrafik och innebär ingen merkostnad för kommunen.  
 
Att bevilja  personer med funktionsnedsättning som är berättigade till färdtjänst 
motsvarande möjlighet men då inom ramen för färdtjänsttransporter innebär en kostnad 
för kommunen som inte är möjlig att förutse. Dessa kostnader omfattas inte heller av det 
statliga stöd som finns att tillgå för sommarlovs-kortet. Med hänvisning till detta föreslås 
motionen att avslås.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 210 (forts.)                                                  Dnr 2018/00251  

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall på motionen.  

Henrik Karlsson (M) tillstryker arbetsutskottets förslag.  

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 356/18. 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-29,  Svar på 
motion om sommarlovskort för ungdomar med funktionsnedsättning 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg 2018-10-04, Svar på motion 
angående sommarlovskort 
 
Motion av Marie Engström Rosengren 2018-06-10, Sommarlovskort 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Socialchef Lotta Hjoberg) 
(Marie Engström Rosengren) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 211                                                   Dnr 2017/00414  

Hyresavtal för Bjurliden avseende kompletterande ytor 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna hyresavtal för kompletterande ytor på Bjurliden i 
enlighet med upprättat förslag. 

2. Kostnadsökningen om 200 tkr år 2018 finansieras via kommunstyrelsens medel till 
förfogande 2018. 

3. Kostnadsökningen om 388 tkr per år ska arbetas in i socialnämndens driftbudget från 
och med år 2019. 

Ledamöterna för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Claussons 
(S) förslag.     

Bakgrund 

Bjurliden är en viktig kugge i kommunens arbete med olika boendelösningar för personer 
med olika former av funktionsnedsättning. Bjurliden hyser idag tre olika verksamheter. En 
verksamhet med korttidshem och hem för vård eller boende för ungdomar ca 13-20 år, en 
verksamhet med unga vuxna. Båda verksamheterna för unga med behov av en 
tydliggörande pedagogik och tydlig struktur. Den tredje verksamheten är riktad till vuxna 
med intellektuell funktionsnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar. 
Det finns även lokalutrymme för studier, social samvaro och daglig verksamhet. 
 
Arbetet med behovsinventeringen har nu kompletterat med ytterligare ytor för bland annat 
administration, verksamhetslokaler samt fotvård. Förhandlingen med hyresvärden om en 
överenskommelse med kompletterande hyresavtal till huvudavtalet är nu avslutad och 
avtalen ska beslutas och påtecknas.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Clausson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för ge 
socialnämnden möjlighet att fatta beslut i ärendet innan det hanteras av kommunstyrelsen.  

Henrik Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Claussons (S) yrkande om återremiss för 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 211 (forts.)                                                  Dnr 2017/00414  

 
Ordföranden tar därefter upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelse beslutar i enlighet med förslaget.         

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 321/18. 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-05,  Hyresavtal för 
Bjurliden avseende kompletterande ytor 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av Lars Arvidsson 2018-09-24, Bjurliden Lyrestad – hyresavtal 
avseende kompletterande ytor 

 
Tillägg till hyresavtal, lokal 
 
Tillägg till hyresavtal, tillkommande ytor 

 

Expedierats till: 
Socialnämnden, Helena Andersson 
Socialchef Lotta Hjoberg 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 212                                                   Dnr 2018/00306  

Gemensam HR-organisation för MTG 

  

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun tillsammans med Gullspångs och 
Töreboda kommuner ska skapa en gemensam HR-organisation med säte i Mariestad.  

2. Kommunfullmäktige godkänner det upprättade förslag till samarbets-avtal där 
formerna för och finansieringen av den gemensamma organisationen regleras. 
Kostnadsfördelningen utgår ifrån principen  
60-25-15 procent mellan de tre kommunerna.  

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt firmatecknare att teckna ovan nämnda 
samverkansavtal. 

4. Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019.  

Bakgrund 

Kommuncheferna i MTG-kommunerna fick i januari 2018 i uppdrag att låta utreda frågan 
om att skapa en gemensam HR-organisation för de tre samverkanskommunerna Mariestad, 
Töreboda och Gullspång. 
 
Uppdraget att genomföra utredningen gavs till konsultföretaget Public Partner i 
Stockholm. Utredningen genomfördes under februari-mars 2018 och resultatet 
presenterades i april 2018.  
 
Enligt utredningen föreligger det goda förutsättningar för att slå samman HR-
organisationerna i de tre kommunerna, där en direkt konsekvens av denna sammanslagning 
är en högre kvalitets- och servicegrad gentemot verksamheterna sett ur ett HR-strategiskt 
perspektiv. Utredningen föreslår att Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 
beslutar att skapa en gemensam HR-organisation med säte i Mariestad. 
 
MTG-styrgrupp beslutade den 31 maj 2018 att rekommendera fullmäktige-församlingarna i 
de tre kommunerna att ställa sig bakom ett förslag till gemensam HR-organisation och att 
ge Mariestads kommun i uppdrag att upprätta den nya organisationen. Vidare beslutade 
styrgruppen att ge kommuncheferna, i samråd med HR-chefen, i uppdrag att ta fram  
erforderligt beslutsunderlag med förslag samverkansavtal med målet att en gemensam HR-
organisation ska kunna träda i kraft den 1 januari 2019.  
 
HR-chef Per Johansson har med utgångspunkt i den genomförda utredningen om 
gemensam HR-organisation upprättat ett förslag till samverkansavtal inklusive en 
överenskommelse om servicenivå och förslag till kostnadsfördelning för den gemensamma 
HR-organisationen.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 212 (forts.)                                                  Dnr 2018/00306  

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 § 337/18. 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-21, Gemensam 
HR-organisation för Mariestad, Töreboda och Gullspång 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av personalchef Per Johansson 2018-10-08 
 
Förslag till samverkansavtal för gemensam HR-funktion inom MTG 
 
Överenskommelse om servicenivå för den gemensamma HR-funktionen 
 
Kostnadsfördelning för den gemensamma HR-funktionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(HR-chef Per Johansson) 
(Töreboda kommun) 
(Gullspångs kommun) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Ekonom Ida Nilsson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 213                                                   Dnr 2018/00392  

Undertecknande av borgen 

  

Beslut 

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) och ekonomichef Christina 
Olsson bemyndigas att på kommunstyrelsens vägnar, båda i förening, underteckna alla 
former av borgensåtaganden som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller på dess 
vägnar arbetsutskottet enligt protokoll beslutat om.  
 
Kommunstyrelsen delegerar rätten att besluta om tiden för beviljad kommunal borgen till 
ekonomichefen. 

 

Beslutet ersätter Ks § 241/14.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Mariestads kommun vid borgensåtaganden 
som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller på dess vägnar arbetsutskottet enligt 
protokoll beslutat om. 
 
För att underlätta handläggningen av borgensärenden föreslår administrativa enheten att 
kommunstyrelsen delegerar rätten att besluta om tiden för beviljad kommunal borgen till 
ekonomichefen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Malin Eriksson 2018-11-08, 
Undertecknande av borgen och beslut och närmare villkor.  

 

Expedierats till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson 
Administrativ chef Malin Eriksson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 214                                                   Dnr 2018/00393  

Undertecknande av låneförbindelser 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) och ekonomichef Christina 
Olsson bemyndigas att på kommunstyrelsens vägnar, båda i förening, underteckna alla 
former av låneförbindelser som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller på dess 
vägnar arbetsutskottet enligt protokoll beslutat om.  
 
Beslutet ersätter Ks § 242/14.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen ska utse undertecknare av låneförbindelser som kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller på dess vägnar arbetsutskottet enligt protokoll beslutat om.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Malin Erikson 2018-11-08, 
Undertecknande av låneförbindelser.  

 

Expedierats till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson 
Administrativ chef Malin Eriksson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 215                                                   Dnr 2018/00394  

Undertecknande av stiftelser med anknuten förvaltning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens ordförande tecknar firma för samtliga stiftelser som förvaltas av 
Mariestads kommun via anknuten förvaltningen.  
 
Den sektorchef dit ärendet hör, kontrasignerar.  
 
Som ersättare till kommunstyrelsens ordförande att teckna firma, utses 
kommunstyrelsens förste vice ordförande.  
 

2. Vid registrering till stiftelseregistret anges som firmatecknare kommunstyrelsens 
ordförande Johan Abrahamsson (M) samt ekonomichef Christina Olsson. 
 

3. Firmatecknare får utse beslutsattestanter för samtliga stiftelser som förvaltas av 
Mariestads kommun via anknuten förvaltning. 
 

4. Beslutet ersätter Ks § 243/14 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för stiftelser med anknuten förvaltning i 
Mariestads kommun. 
 
Stiftelser med tillgångar över tio basbelopp ska registreras i stiftelseregistret hos 
tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen Västra Götalands län. Vid registrering ska bland annat 
firmatecknare anges.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Malin Eriksson 2018-11-08, 
Undertecknande av stiftelser med anknuten förvaltning.  

Expedierats till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson 
Administrativ chef Malin Eriksson     
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Kommunstyrelsen 

Ks § 216                                                   Dnr 2018/00347  

Val av ombud till bolagsstämmor 

  

Beslut 

Mariehus AB 

 

Ombud: Johan Abrahamsson (M) 

Ersättare: Ida Ekeroth (S) 

 

(Tillika ombud vid dotterbolagens bolagsstämmor) 

 

VänerEnergi AB 

 

Ombud: Johan Abrahamsson (M) 

Ersättare: Ida Ekeroth (S) 

 

(Tillika ombud vid dotterbolagens bolagsstämmor)  

 

Expedierats till: 
Valda ombud och ersättare 
Administrativ chef Malin Eriksson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 217                                                   Dnr 20269  

Val av ombud till årsstämmor och ägarråd/ägarsamråd 

  

Beslut 

Tidans vattenförbund 

Ombud: Rune Skogsberg (C) 

Ersättare: Björn Nilsson (S) 

 

Vänerns vattenvårdsförbund 

Ombud: Anders Bredelius (M) 

Ersättare: Jan Bertilsson (MP) 

 

Kommuninvest ek. förening 

Ombud: Erik Ekblom (M) 

Ersättare: Janne Jansson (S) 

 

Leader Norra Skaraborg 

Ombud: Anders Karlsson (C) 

Ersättare: Ida Ekeroth (S) 

 

Inlandsvägen Syd: 

Ombud: Johan Abrahamsson (M) 

Ersättare: Ida Ekeroth (S) 

 

Upplevelseområde Göta kanal ekonomisk förening 

Ombud: Anders Karlsson (C) 

Ersättare: Ida Ekeroth (S) 

 

Vänersamarbetet ekonomisk förening 

Ombud: Anders Bredelius (M) 

Ersättare: Ida Ekeroth (S) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 217 (forts.)                                                  Dnr 20269  

Inera AB  

Ombud: Erik Ekblom (M) 

Ersättare Janne Jansson (M) 

 

Samordningsförbuden i Skaraborg 

Ägarrepresentant: Ida Ekeroth    

 

Expedierats till: 
Valda ombud och ersättare 
Administrativ chef Malin Eriksson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 218                                                   Dnr 20270  

Val av ledamöter och ersättare till samverkansgrupper med 
externa aktörer 

  

Beslut 

Folkhälsorådet  

1. Henrik Karlsson (M), ordförande 

2. Johan Abrahamsson (M)  

3. Ida Ekeroth (S) 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att reglementet för Folkhälsorådet revideras i 
delen som avser ordförandeskapet i rådet. Istället för att det är kommunstyrelsens 
ordförande som ska inneha ordförandeskapet, ska uppdraget innehas av en ledamot i 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Ledamot: Anders Karlsson (C) 

Ersättare: Ida Ekeroth (S) 

 
Dacapo styrgrupp 

1. Johan Abrahamsson (M) 

2. Helena Hallerhed (C) 

3. Ida Ekeroth (S) 

 
MTG styrgrupp 

1. Johan Abrahamsson (M) 

2. Anders Karlsson (C) 

3. Ida Ekeroth (S) 

 

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 

Ledamot: Rune Skogsberg (C) 

Ersättare: Ida Ekeroth (S) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 218 (forts.)                                                  Dnr 20270  

 

Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg 

Ledamot: Johan Abrahamsson (M) 

Ersättare: Ida Ekeroth (S) 

 

Kommuninvest ekonomisk förening 

Ledamot: Erik Ekblom (M) 

Ersättare: Ida Ekeroth (S) 

(Nominering av ledamot och ersättare. Föreningsstämman för Kommuninvest väljer 
styrelse) 

 

Lokalt ledd utveckling (LEADER) 

Ledamot: Rune Skogsberg (C) 

Ersättare: Lotta Samuelsson, turistchef 
 

Ansvarig för Vänerfrågor 

1. Thomas Johansson, samhällsbyggnadschef 

2. Anders Bredelius (M) 

 

MTGK Turism 

Ledamot: Johan Abrahamsson (M) 

Ersättare: Ida Ekeroth (S) 

 

Styrgrupp för destination Göta Kanal 2018-2020 

Ledamot: Johan Abrahamsson (M) 

Ersättare: Ida Ekeroth (S) 

 

RKHF Mariestads äldreboende 

Ledamöter:    

1.Sven Inge Eriksson (KD) 

2. Jan Wahn (C) 

3. Janne Jansson (S) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-12 

Sida 42 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 218 (forts.)                                                  Dnr 
 

Ersättare: 

1. Rikard Thorell (M) 

2. Agneta Larsson (C) 

3. Ida Ekeroth (S) 

 

Lekmannarevisor: 

Ledamot: Vakant 

Ersättare: Vakant 

Det noteras att kommunstyrelsen har att välja lekmannarevisor samt ersättare till RKHF 
Mariestads äldreboende.  

 
Valberedning: 

1. Vakant 

2. Vakant 

Det noteras att kommunstyrelsen har att välja valberedning till RKHF Mariestads 
äldreboende.     

 

Expedierats till: 
Valda ledamöter och ersättare 
Administrativ chef Malin Eriksson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 219                                                   Dnr 20166  

Val av kultur- och fritidsutskott mandatperioden 2018-2022 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet utgår.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 220                                                   Dnr 2018/00031  

Handlingar att anmäla 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
Protokoll från möte 2018-10-17 anmäls och läggs till handlingarna 
 
Protokoll från möte 2018-10-31 anmäls och läggs till handlingarna 
 
Protokollsutdrag ksau § 317/18, dialogmöte med miljö- och byggnadsnämndens presidium 

Protokollsutdrag ksau § 323/18, dialogmöte med Mariehus AB 

Protokollsutdrag ksau § 329/18, dialogmöte med tekniska nämndens presidium 
 
Protokollsutdrag ksau § 346/18, dialogmöte med VänerEnergi AB 

 
VänerEnergi AB  
 
Protokoll från möte 2018-10-08 anmäls och läggs till handlingarna.  
 

Lönenämnden 
 
Protokoll från 2018-09-28 anmäls och läggs till handlingarna 
 

Skaraborgs kommunalförbund, förbundsfullmäktige 
 
Protokoll från 2018-09-25 anmäls och läggs till handlingarna 
 

Skaraborgs kommunalförbund, styrelsen 
 
Protokoll från 2018-10-12 anmäls och läggs till handlingarna 
 

Delegationsbeslut trafikhandläggare (Dnr Ks 201855) 
 
Beslut om färdtjänst för september månad 2018 
 
Beslut om skolskjuts för oktober månad 2018 
 
Överklagan om skolskjuts 2018-10-2 (Dnr Ks 2018/00342) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-12 

Sida 45 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 220 (forts.)                                                  Dnr 2018/00031  

 

Delegationsbeslut mark-och exploateringschefen (Ks 2018/311) 
 
Markupplåtelseavtal, optifibernät, vägsträckan från väg 26 genom Karleby mot Hindsberg 
(Karlebyvägen/Hindsbergsvägen) 
 

Markupplåtelseavtal , ledning i mark, fastigheten Nya Staden 3:2. 
 

Markupplåtelseavtal, fiberoptisk ledning i mark, fastigheten Björsäter 41:1.        

 

 

 

 


