
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14:00-15:20 
 

Beslutande Johan Abrahamsson (M)  ordförande 
Anders Karlsson (C)  1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth Clausson (S)  2:e vice ordförande 
Anette Karlsson (M)  ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD)  ledamot 
Göran Hellström (L)  ledamot 
Marie Engström Rosengren (V)  ledamot 

Deltar på distans, ej 
beslutande 
 
 
 

 
 
 
 

Övriga deltagande 
 

 

Henrik Karlsson (M) ledamot 
Linnea Wall (S) ledamot 
Leif Udéhn (S)  ledamot 
Yvonne Gogolin (M) ersättare 
Göte Andersson (M) ersättare 
Sebastian Ekeroth Clausson (S) ersättare 
Mats Karlsson (MP) ersättare 
 
 
Kristofer Svensson kommunchef 
Eleonor Hultmark kommunsekreterare 
Christina Olsson ekonomichef §§177-181 
Mia Nordblom kvalitetscontroller §§ 179-180 

Justerare Ida Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 176-202 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth Clausson  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-11-16 

Anslagsdatum 2020-11-18 Anslaget tas ner 2020-12-10 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 176                                                     

Godkännande av dagordning 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 177                                                   Dnr 2020/00424  

Finanspolicy för Mariestads kommun och dess bolag 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta en ny finanspolicy för Mariestads kommun 
och dess bolag.  

2. I och med ovanstående beslut upphör den tidigare finanspolicyn, som beslutades 
av kommunfullmäktige den 26 januari 2015-01-26 § 14, att gälla.    

3. Policyn ska kompletteras med skrivning om att finansrådens möten ska 
dokumenteras.    

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade att Mariestads kommun ska införa en koncernbank 
med ikraftträdande den 1 januari 2021 under förutsättning att förslag till 
infasningsstrategi och finanspolicy finns framtaget. 

Kommunstyrelsen gav ekonomichefen i uppdrag att parallellt med ärendets fortsatta 
beredning ta fram förslag till infasningsstrategi och en ny finanspolicy utifrån 
koncernperspektivet (Ks § 73/20).  

För att införa en koncernbank krävs en finanspolicy som gäller för både för 
Mariestads kommun och dess bolag. Anledningen är att betrygga en lagenlig, effektiv 
och transparent hantering av kommunkoncernens finanser. Policyn anger vilka 
finansiella risker kommunkoncernen är exponerad mot, samt hur dessa risker ska 
begränsas. Syftet är vidare att fastlägga olika roller och ansvar inom organisationen.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Noteras att förslaget till beslut är oförändrat men att ekonomichefen med 
arbetsutskottets godkännande har reviderat finanspolicyn inför kommunstyrelsens 
sammanträde. 

 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar om följande tillägg. Policyn ska kompletteras 
med skrivning om att finansrådens möten ska dokumenteras. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar först upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.   
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar därefter upp Engström Rosengrens (V) 
tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Engström 
Rosengrens (V) tilläggsyrkande.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-05 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-05 

Finanspolicy för Mariestads kommun och dess bolag, rev. 2020-11-12       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunchef) 
(Sektorchefer) 
(Teknisk chef) 
(VänerEnergi AB, vd Rolf Åkesson) 
(Mariehus AB, vd Stefan Rånes) 
 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

Sida 6 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 178                                                   Dnr 2019/00271  

Koncernbank för Mariestads kommun och dess bolag 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa en koncernbank för Mariestads kommun och 
dess bolag från 1 januari 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med 
finansrådet utveckla koncernbankens arbetssätt samt succesivt anpassa skuldportföljen 
till antagen finanspolicy. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta 
och ny upplåna inom en totallåneram för koncernbanken om 2 300 000 000 kronor. 
Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut om låneram för år 2021 (kf § 73/20). 

4. Kommunfullmäktige beslutar att koncernbanken från 1 januari 2021, till befintliga 
villkor, övertar lån och derivat enligt nedan: 

• Mariehus AB och dess dotterbolags lån om 722 690 000 kronor och derivat om 
125 000 000 kronor.  

• VänerEnergi AB:s lån om 341 950 000 kronor och derivat om  
155 000 000 kronor. 

5. Kommunfullmäktige beslutar om följande utlåningsramar till sina kommunala bolag 
för 2021:  

• Mariehus AB inklusive sina dotterbolag 820 000 000 kronor 

• VänerEnergi AB  365 000 000 kronor 

Kommunal borgen på befintliga lån fortsätter gälla till dessa refinansieras i 
koncernbanken. Därefter återkallas följande: 

• Utökning av borgensram för Mariehus AB med anledning av omsättning av lån 
(kf § 22/19). 

• Mariehus Uttern AB (kf § 127/16). 

• Ansökan från VänerEnergi AB om kommunal borgen (kf § 89/19).  
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6. Kommunfullmäktige beslutar om räntepåslag från och med den 1 januari 2021. 

• Räntepåslag 2021 för VänerEnergi AB fastställs till 0,25 procent av bolagets 
nyttjade utlåningsram.  

• Räntepåslag 2021 för Mariehus AB inklusive dotterbolag fastställs till 0,59 
procent av bolagets nyttjade utlåningsram. 

7. Kommunfullmäktige beslutar om en administrativ avgift från och med den 1 januari 
2021 uppgående till 0,05 procent av respektive bolagens nyttjade utlåningsram. 

Kommunstyrelsens beslut, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt 
ovan 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen, med redovisningschefen som 
ersättare, i uppdrag att i handlägga övertagandet av lån och derivat från Mariehus AB 
och dess dotterbolag samt VänerEnergi AB.   

2. Ekonomichefen, med redovisningschefen som ersättare, får i uppdrag att tillsammans 
med finansrådet utveckla koncernbankens arbetssätt samt succesivt anpassa 
skuldportföljen till den av kommunfullmäktige antagna finanspolicyn. 

3. Ekonomichefen, med redovisningschefen som ersättare, får i uppdrag att i samråd med 
bolagsstyrelserna och finansrådet framgent beslut att avsluta derivat och lån i förtid, i 
övrigt gäller delegation enligt kommunstyrelsens delegationsordning.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade att Mariestads kommun ska införa en koncernbank med 
ikraftträdande den 1 januari 2021 under förutsättning att förslag till infasningsstrategi och 
finanspolicy finns framtaget. 

Kommunstyrelsen gav ekonomichefen i uppdrag att parallellt med ärendets fortsatta 
beredning ta fram förslag till infasningsstrategi och en ny finanspolicy utifrån 
koncernperspektivet (ks § 73/20).  

En av anledningarna till att införa koncernbank är att det från och med den 
1 januari 2019 beslutades om en ny redovisningslag (lag om kommunal bokföring och 
redovisning 2018:597). Lagändringens främsta syfte är att öka fokuseringen på koncernens 
ekonomiska förutsättningar både på lång och kort sikt. Vid en omvärldsbevakning av 
landets kommuner kan vi se en pågående trend att de ekonomiska förutsättningarna mer 
visas i koncernsammanställningar framför den enskilda kommunens ekonomiska 
utveckling. Därmed föreligger det ett tydligt intresse att också hantera finansieringsfrågor 
och hantering av finansiella risker i samarbete mellan kommunen och sina kommunala 
bolag. Vilket kan uppnås med en koncernbank. 
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Syftet med att införa koncernbank är att samorganisera kommunkoncernens finanser 
i en koncernbank och då ge möjligheten att reducera totala finansieringskostnader för 
hela koncernen samt uppnå en operativ och strategisk mer optimerad 
skuldförvaltning.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget har med arbetsutskottets godkännande reviderats efter kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde. Kommunchefens och ekonomichefens gemensamma 
tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-12 med tillhörande underlag ersätter tidigare förslag.  

Behandling på sammanträdet 

Noteras att kommunchefen och ekonomichefen med arbetsutskottets godkännande 
har reviderat underlaget inför kommunstyrelsens sammanträde.  

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp det reviderade förslaget, daterat  
2020-11-12 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse, rev 2020-11-12 
 
Protokollsutdrag ksau § 377/20 
 
Underlag till beslut om att införa koncernbank, rev 2020-11-12  
 
Protokollsutdrag Kf § 60/20 

Protokollsutdrag Ks § 73/20 

Protokollsutdrag Kf § 45/20        

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunchef) 
(Sektorchefer) 
(Teknisk chef) 
(Ekonomichef) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 179                                                   Dnr 2020/00292  

Regler för representation 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till regler för representation.  

Bakgrund 

För offentligt finansierad verksamhet är säkerställandet och upprätthållandet av 
allmänhetens förtroende av central betydelse. Syftet med reglerna för representation 
är att klargöra Mariestad kommuns inställning gällande extern och intern 
representation och enkel förtäring, för att skapa en gemensam kultur som bygger på 
gott omdöme och en god hushållning av kommunens ekonomiska resurser. 

Reglerna gäller vid representation såväl inom, som utom Sveriges gränser. 

Kommunen ska vara restriktiv med representation. Detta innebär att all 
representation ska ske med gott omdöme, måttfullhet och kostnaderna ska hållas 
inom skäliga och försvarbara gränser. Av detta följer vidare att all representation ska 
vara till nytta för verksamheten, ha en klar målinriktning och ett direkt samband med 
verksamheten. 

Vid tveksamheter om vad som är rätt eller fel ska den anställde alltid vända sig till 
närmsta chef för råd och vid tveksamheter inte representera, alternativt tacka nej. 
Avsteg från dessa regler kan innebära ett personligt betalningsansvar och 
arbetsrättsliga konsekvenser. Om representationen bedöms vara otillbörlig kan även 
straffansvar aktualiseras.  

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 § 300/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-01 

Ekonomichefens och kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-31 

Förslag till regler för representation 
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Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson)  
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(Miljö- och byggnadsnämnden) 
(Socialnämnden) 
(Tekniska nämnden) 
(Utbildningsnämnden) 
(Överförmyndarnämnden) 
(Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson) 
(Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark) 
(Verksamhetschef tekniska Michael Nordin) 
(Chef sektor utbildning Maria Appelgren) 
(Chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo) 
(Chef sektor ledning Åsa Alvner) 
(HR-chef Per Johansson) 
(Chef medborgarkontoret Ewa Sallova) 
(Vd Mariehus, Stefan Rånes) 
(Vd VänerEnergi, Rolf Åkesson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 180                                                   Dnr 2020/00352  

Regler för intern styrning och kontroll 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till regler för intern styrning och 
kontroll.  

2. Förslaget ersätter det tidigare reglementet för intern kontroll, (ks § 38/14).  

Bakgrund 

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig.  

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett 
redskap för att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, 
utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat för att 
säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås. 

Reglerna syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. Den interna kontrollen ska utformas för att med 
rimlig grad av säkerhet säkerställa att: 

• verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

• den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är 
tillförlitlig 

• lagar, styrdokument och beslut efterlevs 

• tillgångar säkras och förluster förhindras 

• allvarliga fel upptäcks och elimineras 

Att med rimlig nivå av säkerhet säkerställa innebär att alla risker med verksamheten 
inte kan undvikas men att verksamheten ska vara medveten om riskerna och där det 
behövs sätta in kontrollåtgärder för att reducera eller eliminera riskerna. Det är alltid 
en avvägning mellan kostnad och nytta. 

Reglerna gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet. 

Genom en god intern styrning och kontroll skapas förtroende för Mariestads 
kommun och den service som kommunen erbjuder. 
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Ett nytt förslag till regler för intern styrning och kontroll har upprättats och föreslås 
ersätta det tidigare reglementet för intern kontroll (ks 2014-02-10 § 38). Anledningen 
till att nya regler tagits fram är att påbörja ett arbete med att höja kvaliteten på 
kommunens arbete med intern styrning och kontroll. I det tidigare reglementet ingår 
mallar för risk- och kontrollmatriser och intern kontrollplan. Tillämpningsanvisningar 
kommer att utvecklas där nya mallar etc. för dokumentation av kommunens arbete 
med intern kontroll kommer ingå.  

De nya reglerna tydliggör vikten av att arbetet med intern styrning och kontroll utgår 
från en i respektive nämnd utförd riskanalys. Riskanalysen, som utgår från riskernas 
sannolikhet och konsekvens, ska genomföras inför upprättandet av nämndens intern 
kontrollplan. Detta ska ske i samband med framtagandet av internbudget och 
aktivitetsplan för kommande år. De nya reglerna kommer att tillämpas av alla 
nämnder från och med verksamhetsår 2021.  

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 § 327/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-02 

Ekonomichefens och kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-30 

Förslag regler för intern styrning och kontroll 

Från 2014 Reglemente för intern kontroll 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson)  
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(Miljö- och byggnadsnämnden) 
(Socialnämnden) 
(Tekniska nämnden) 
(Utbildningsnämnden) 
(Överförmyndarnämnden) 
(Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson) 
(Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark) 
(Verksamhetschef tekniska Michael Nordin) 
(Chef sektor utbildning Maria Appelgren) 
(Chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo) 
(Chef sektor ledning Åsa Alvner) 
(HR-chef Per Johansson) 
(Chef medborgarkontoret Ewa Sallova) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 181                                                   Dnr 2020/00368  

Tidsplan för planeringsprocessen 2021 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad tidsplan för planeringsprocessen under 
2021. Planeringsprocessen omfattar följande processer; omvärldsanalys, 
investeringsprocess, mål – och budgetprocess samt uppföljning och analys.  

Bakgrund 

Tidplanen för mål- och budgetprocessen 2021 inför budget 2022-2023 är en av årets 
planeringsprocess. Som underlag till mål och budgetbeslutet, är omvärldsanalysen 
och investeringsplanen samt uppföljning och analys av mål och ekonomi. 

Uppföljning och analys är per tertial, T1 per april och T2 per augusti som är 
delårsrapporten samt T3 som är årsredovisningen. Nämnderna ska fatta beslut om 
deras uppföljning före kommunstyrelsens sammanträde, tidsintervallerna framgår av 
bilagan.  

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 § 328/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-07 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Tidsplan för planeringsprocessen 2021 

 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder (nämndsekr.) 
Sektorchefer och verksamhetschefer 
Administrativ chef 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 182                                                   Dnr 2020/00367  

Samverkansavtal mellan Göteborgs universitet och Mariestads 
kommun om att bedriva universitetsutbildning m.m. i Mariestad 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal om bedrivande av 
universitetsverksamhet i Mariestad inför den kommande perioden  
2021-01-01 till 2030-12-31.  

Bakgrund 

Göteborgs universitet bedriver utbildningsverksamhet i Mariestads kommun sedan 
2004 och därtill hörande forskning sedan 2007. Utbildningen bedrivs i 
ändamålsenliga och specialanpassade lokaler samt i för verksamheten erforderliga 
markområden i kommunen. I anslutning till dessa lokaler bedriver Mariestads 
kommun verksamhet som har nära koppling till universitetsutbildningen. 
Samverkansavtalet syftar till att reglera detta samarbete under perioden 2021-01-01 
till 2030-12-31. 

Den senaste samverkansperioden 2010-2020 har präglats av utveckling av fysisk 
infrastruktur i de centrala delarna av Mariestad: ett campusområde som täcker 
universitetsparken och kvarteret Falken som sammanbinds av universitetsbron. 

Verksamheten bedrivs idag i skräddarsydda anläggningar i huvudbyggnaden vid 
Trädgårdens skola samt i murgård, trädgårdsmästeri, byggård och snickeri. 
Universitetsparken är också en utbildningsmiljö. 

Samarbetet syftar till att öka antalet utbildningsplatser och har en tydlig koppling till 
kommunens och universitets visioner och Agenda 2030, FN:s globala mål för 
hållbarhet. 

Samverkansavtalet har följande mål: 

Målet med samarbetet är att bedriva utbildning, forskning och samverkan i Mariestad 
samt att utveckla denna utifrån respektive parts vision.  

Samarbetet ska leda till stärkt och breddad universitetsnärvaro i Mariestad och 
Skaraborg och därmed bidra till höjd utbildningsnivå och ett livslångt lärande. 

Göteborgs universitet genom Naturvetenskapliga fakulteten och institutionen för 
kulturvård har för avsikt att långsiktigt behålla och utveckla befintlig verksamhet i 
Mariestad som regionalt och nationellt centrum för utbildning, forskning och 
tillämpning inom kulturmiljövårdens hantverk. Hantverkslaboratoriet är ett nationellt 
resurscentrum för detta. 
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Parterna har för avsikt att öka antalet utbildningsplatser samt tillgodose den 
kompetensförsörjning som behövs och därmed bidra till lokal och regional 
utveckling kring plats och näringsliv. Det görs genom högskoleplattformen Dacapo 
Mariestad. 

Parterna vill verka för ökad närvaro och deltagande från andra universitet och 
högskolor, inklusive andra fakulteter och institutioner vid Göteborgs universitet.  

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 § 332/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-02 

Utbildningschefens och avdelningschef Dacapos tjänsteskrivelse,  
daterad 2020-09-28  

Samverkansavtal om bedrivande av universitetsverksamhet i Mariestad 

 

Expedieras till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Avd. chef Dacapo Maria Henriksson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 183                                                   Dnr 2020/00181  

Medborgarceremoni och stipendieutdelningar 2020 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. På grund av den pågående coronapandemin beslutar kommunstyrelsen att inte 
dela ut några stipendier år 2020.   

2. Kommunstyrelsen beslutar att medborgarceremonin för år 2020 inte ska 
genomföras. Diplom kommer istället att skickas ut.  

Bakgrund 

På grund av rådande coronapandemi beslutade kommunstyrelsen den 11 maj 2020 
att flytta årets stipendieutdelningar och medborgarceremoni från den 6 juni (Sveriges 
nationaldag) till hösten 2020. 

Regeringen har från och med söndag den 29 mars 2020 och tills vidare förbjudit 
anordnande av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 
deltagare. Detta för att förhindra smittspridning av covid-19.  

Nya svenska medborgare 

Under Sveriges nationaldag välkomnas nya svenska medborgare av folkvalda 
representanter på residenset Marieholm. I år är det 124 nya svenska medborgare som 
kommer att få en inbjudan till ceremonin.  

Stipendieutdelningar 

Varje år bereds kulturstipendiet, diplom för god byggnadsvårdsmiljö och 
ungdomskulturstipendiet av kultur- och fritidsavdelningen. Inspirationspriset bereds 
av kommunikations- och medborgarserviceenheterna. Idrottsledarstipendiat utses av 
Mariestads idrottsallians. 
 
För att följa rådande regler föreslår kultur- och fritidsavdelningen att stipendierna 
inte delas ut innevarande år. Avdelningen föreslår vidare att medborgarceremonin 
genomförs i mindre grupper under december månad.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

1. På grund av den pågående coronapandemin beslutar kommunstyrelsen att inte 
dela ut några stipendier år 2020.   

2. Kommunstyrelsen beslutar att medborgarceremonin för år 2020 ska genomföras med 
mindre grupper under november månad. Kultursamordnaren får i uppdrag att planera 
och arrangera ceremonierna 
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Behandling på sammanträdet 

På grund av ändrade förutsättningar under pågående pandemi behöver beslutspunkt 
2 justeras. Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar om ändring i beslutspunkt 2 
till: Kommunstyrelsen beslutar att medborgarceremonin för år 2020 inte ska 
genomföras. Diplom kommer istället att skickas ut.  

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kultur- och fritidsberedningens förslag 
till beslut i beslutspunkt 1 tillsammans med eget ändringsyrkande i beslutspunkt 2 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfu § 13/20 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11  

Kultursamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-07 

Bilaga 1 Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare 

Bilaga 2: Exempel på skaraborgkommuners arbete med medborgarceremonin och 
stipendieutdelning 2020 

 

Expedieras till: 
Kultursamordnare Martin Hermansson 
Kommunikationsenheten 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 184                                                   Dnr 2019/00238  

Informationsskyltar i Humleparken om Mariestads bryggeri  
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra förslaget till skyltning. 

2. Kostnad för genomförande finanserias inom ramen för bibliotekets och  
museets budget.  

Bakgrund 

En medborgare i Mariestad har lämnat in ett medborgarförslag där det föreslås att 
informationsskyltar skulle kunna sättas upp i Humleparken. Detta för att vittna om 
att det en gång i tiden har legat ett bryggeri på platsen. Bryggeriet tog fram det som 
idag är den mycket kända och uppskattade Mariestadsölen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2019 att bifalla medborgarförslaget 
och gav samtidigt kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att titta på möjligheten till 
digital skyltning. Verksamheterna turism, kultur/museum och Dacapo Mariestad har 
tillsammans arbetat fram förslag till informationsskyltning för både analogt och 
digitalt bruk.  

Förslag till skyltning: 

Två analoga skyltar med text och bild, med samma utformning som befintliga 
informationsskyltar i Universitetsparken. Dessa placeras utmed den yttre gångvägen i 
Humleparken, en vid ingången närmast järnvägsövergången och en vid terrassen ut 
över ån. På skylten ska finnas en QR-kod för scanning med mobiltelefon där 
besökaren kan se hur området med byggnaderna såg ut i 3D-format. 3D-modellen 
ska gå att zooma i, vrida på och snurra runt sin egen axel.  
 
Text och bilder om bryggeriet kommer att finnas på kommunens hemsida. (Detta är 
en förutsättning för att koppla QR-koden till 3D-modellen.) Texten översätts till 
engelska och tyska. 
 
Skyltningen finansieras inom ramen för bibliotekets och museets budget.  

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 kfu § 15/20 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11 

Bibliotek- och museichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-29 

Humleparken karta 

Bryggeriet skylt 1 

 

Expedieras till: 
Biblioteks- och museichef Linda Svensson 
Kommunikationsenheten 
Turisttutvecklare Anna Söderman 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 185                                                   Dnr 2016/00442  

Återrapport fritidsbanken 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar information.       

Bakgrund 

Den 25 september 2017 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att tillsammans med det lokala föreningslivet etablera ett sport- och 
fritidsbibliotek i Mariestad enligt konceptet ”Fritidsbanken”. 
 
För att kunna etablera en fritidsbank och ingå i konceptet ställer Fritidsbanken 
följande krav:  

• anpassad verksamhetsyta, helst centralt belägen, om minst 200 m² och 
anställd platsansvarig.  

• Fritidsbanken förordar också kommunal huvudman. 

 

Efter kommunfullmäktiges beslut rapporterade kultur- och fritidschefen på 
kommunstyrelsens möte den 3 mars 2020 att följande skett i ärendet: 

• Inventering av egna möjliga verksamhetslokaler. Inga sådana fanns/finns 
tillgängliga. 

• Remissrunda till utvalda föreningar och Idrottsalliansen för att kartlägga 
intresset hos föreningarna att agera huvudmannaskap för Fritidsbanken. 
Samtliga positiva till förslaget men ingen förening vill agera huvudman. 

• Sektor samhällsbyggnad föreslår en lokal i stationshuset. Lokalen faller bort 
då den blir aktuell för annan verksamhet. 

• Etablering tillsammans med det ”sociala företaget” i ”Flammanhuset”. 
Förslaget faller i samband med att företaget avvecklas. 

• Medborgarskolan Mariestad visar intresse för att starta Fritidsbanken i egna 
lokaler vid gamla torget. Efter möte med företrädare för Fritidsbanken drar 
Medborgarskolan tillbaka sin intresseanmälan. 

• Kontakt med dåvarande vd för Mariehus om en tänkt och sponsrad 
verksamhetsyta i Knallenhuset på våning 2. Frågan har inte aktualiserats igen 
med den nytillträdde vd:n. 
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• I samband med att företaget Nöjeslokalen är aktuell med etablering i gamla 
Leksbergs skola förs diskussioner med ansvarig för Nöjeslokalen om en 
etablering av Fritidsbanken där. Dessa diskussioner upphör i samband med 
att Nöjeslokalen avbryter sin etablering i skolan. 
 

Kultur- och fritidschefen rapporterade också på samma möte att om kommunen ska 
kunna gå vidare och verkställa kommunfullmäktiges beslut behöver frågan 
återaktualiseras på nytt. De frågor som då måste besvaras är:  

• Hur löser vi lokal och personalfrågan och dess kostnader?  

• Vem eller vilka ska fortsatt ha kommunfullmäktiges uppdrag med att 
verkställa beslutet? 
 

Den 30 september 2020 träffade kultur- och fritidschefen medarbetare från 
sektorerna samhällsbyggnad och stöd och omsorg för att tillsammans diskutera 
ovanstående frågeställningar. Gruppen förväntas kunna lämna ett förslag till beslut 
innan 2020 års utgång.   

Kultur- och fritidsberednings förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfu § 19/20 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-01 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-30       

 

Expedieras till: 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
Fastighetschef Hans Björkblom 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 186                                                   Dnr 2020/00315  

Nytt drift- och skötselavtal med IFK Mariestad 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat drift- och skötselavtal för Lekevi idrottsplats 
och Leksbergs elljusspår.  

Bakgrund 

IFK Mariestad har ett drift- och skötselavtal för Lekevi idrottsplats och Leksbergs 
elljusspår som löper ut den 31 december 2020. 
 
Fastighetschefen och kultur- och fritidschefen har tillsammans med företrädare för 
IFK Mariestad förhandlat fram ett nytt drift- och skötselavtal för Lekevi idrottsplats 
och Leksbergs elljusspår för perioden 2020-2024 med möjlighet till förlängning med 
två år.  
 
I det nya avtalet erhåller IFK årligen 578 000 kronor i ersättning (exklusive moms) 
för drift och skötsel av Lekevi Idrottsplats och Leksbergs elljusspår.  
 
Förslaget till det nya drift- och skötselavtal innebär ingen ökad kostnad för 
Mariestads kommun.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfu § 17/20 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-01 
 
Kultur- och fritidschefens och fastighetschefens tjänsteskrivelse, daterad  
2020-09-29    
 
Upprättat avtalsförslag om drift och skötsel av Lekevi idrottsplats och Leksbergs 
elljusspår 
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Expedieras till: 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
Fastighetschef Hans Björkblom 
IFK Mariestad 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 187                                                   Dnr 2020/00314  

Nytt drift- och skötselavtal med Mariestad BoIS Hockey 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat drift- och skötselavtal för Mariestads 
isstadion (Mariehus Arena).  

Bakgrund 

Mariestad Bois Hockey har ett drift- och skötselavtal för Mariestads isstadion som 
löper ut den 31 december 2020. 
 
Fastighetschefen och kultur- och fritidschefen har tillsammans med företrädare för 
Mariestad Bois Hockey förhandlat fram ett nytt drift- och skötselavtal för Mariestads 
Isstadion (Mariehus Arena) för perioden 2020-2024 med möjlighet till förlängning 
med två år.  
 
I det nya avtalet erhåller Mariestad Bois Hockey årligen 1 285 000 kronor i ersättning 
(exklusive moms) för drift och skötsel av Mariestads isstadion (Mariehus arena). 
 
Förslaget till det nya drift- och skötselavtal innebär ingen ökad kostnad för 
Mariestads kommun.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfu § 18/20 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-01 
 
Fastighetschefens och kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad  
2020-09-29      
 
Avtalsförslag om drift och skötsel av Mariestads Isstadion.  
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Expedieras till: 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
Fastighetschef Hans Björkblom 
Mariestad BoIS Hockey 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 188                                                   Dnr 2020/00253  

Klimatlöften 2021 för Mariestads kommun 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta följande klimatlöften 2021: 

• Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 

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

• Vi gör investeringar för energieffektiviseringar. 

• Vi producerar egen solel. 

• Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat.    

 

Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet: 

• Vi skapar en idébank för klimatet (Klimatbank) där invånarna i Mariestad kan 
lämna sina klimatsmarta idéer för en omställning av Mariestad för att nå de 
globala målen.  

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) och Ida Ekeroth Clausson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Engström Rosengrens (V) tilläggsyrkande.  

Bakgrund 

Den 16 december 2020 kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara 
konserthus för att överlämna kommunens klimatlöften till landshövding Anders 
Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. 

MTG styrgrupp beslutade 2020-08-26 att kommuncheferna får i uppdrag att i samråd 
med MTG:s miljöstrateg samordna förslagen till MTG-kommunernas svar på vilka 
åtgärder som ska genomföras i respektive kommun. 

Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. 
Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2020 till 
klimat2030@vgregion.se. 

 

Förslag på Mariestads kommuns klimatlöften 2021   
Alternativ 8: Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter: 
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Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till 
flergångsartiklar eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till produkter 
av biobaserat, förnybart eller återvunnet material. 

 

Alternativ 9: Vi analysera inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar: 

Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta 
(utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre 
upphandlingar under 2021. 

 

Alternativ 14: Vi gör investeringar för energieffektiviseringar: 

Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och 
kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i egna 
byggnader/lokaler. 

 

Alternativ 16: Vi producerar egen solel: 

Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för produktion av 
solel eller är delägare i en solcellspark. 

 

Alternativ 20: Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat: 

Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska 
genomföras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med 
kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet 
om klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen möjliggöra och 
skynda på omställningen.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar om ytterligare ett klimatlöfte. Förslaget överensstämmer i 
övrigt med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Kommunen har möjlighet att särskilt lyfta en annan insats än de föreslagna under 
rubriken: Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar om att kommunen ska besluta om ett 
eget klimatlöfte enligt följande: Vi skapar en idébank för klimatet (Klimatbank) där 
invånarna i Mariestad kan lämna sina klimatsmarta idéer för en omställning av 
Mariestad för att nå de globala målen. 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att kommunstyrelsen möjliggör för att punkt 
11 ska ingå som ett löfte. Klimatlöftet lyder ”Vi möjliggör för medborgarna att 
låna/hyra produkter istället för att köpa.” 
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Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till Rosengrens (V) yrkande och ser gärna att 
löftet det avgränsas till att avse idrott. 

 

Anette Karlsson tillstyrker arbetsutskottets förslag tillsammans med Abrahamssons (M) 
tilläggsyrkande. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 395/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Miljöstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-21 

Inbjudan från landshövding Anders Danielsson och Regionstyrelsens ordförande 
Johnny Magnusson 2020-06-10 

Beskrivning av satsningen Kommunernas klimatlöften 

Beskrivning av 20 alternativa förslag till klimatlöften.        

 

Expedieras till: 
Miljöstrateg Lennart Holmberg 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Västra Götalandsregionen klimat2030@vgregion.se 

 

mailto:klimat2030@vgregion.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 189                                                   Dnr 2019/00485  

Tillköp av kollektivtrafik mellan Mariestad och Ullervad 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att återremittera ärendet för utredning av följande:  

1. Kan stadsbussen användas för att trafikera resor till Ullervad? 

2. Utred förutsättningarna för om stadsbussarna kan köra i slinga istället i 
Mariestad.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har i beslut den 14 september 2020 bifallit ett medborgarförslag 
om att utöka kollektivtrafiken mellan Mariestad och Ullervad. Med anledning av detta 
föreslår Västtrafik dels att linje 510 utökas med fler anropsstyrda turer, dels att 
närtrafiken utökas med trafik även på söndagar och en natur. Utökningen av 
närtrafiken föreslås gälla i hela kommunen. Utökningen sker genom så kallade tillköp.  

Följande tillköp föreslås: 

• Närtrafik på söndagar i följande tidsintervall:  
09.30-10.30, 12.30-13.30, 15.00-16.00, 18.00-19.00, 21.00-22.00. Kostnad 
62 440 kronor per år. 

• Nattrafik-intervall i närtrafiken, dvs kl. 00.00-01.00 natt mot lördag + natt 
mot söndag. Kostnad 24 100 kronor per år. 

• Anropsstyrda turer mellan Ullervad-Mariestad på linje 510, enligt bifogad 
specifikation. Kostnad 99 200 kronor per år. 

Västtrafik anger att den utökade närtrafiken kan starta i december 2020. 
Tillkommande turer på linje 510 kan dock inte starta förrän under år 2021.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnade inget förslag till beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Anders Karlsson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras. Följande frågor ska utredas:  

1. Kan stadsbussen användas för att trafikera resor till Ullervad? 

2. Utred förutsättningarna om stadsbussarna kan köra i slinga istället i 
Mariestad.  
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp frågan om återremiss och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 356/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-15 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-14     

Protokollsutdrag ks § 147/20 

Uppdragsavtal avseende tillköp av trafik, allmän anropsstyrd trafik samt särfakturerad 
flextrafik, flexlinjetrafik och skoltrafik. 

Bilaga 1 till uppdragsavtalet. Allmänna villkor avseende tillköp av trafik samt 
särfakturerad flextrafik och flexlinjetrafik. 

Kalkyl för tillköp av närtrafik söndagar 

Kalkyl för tillköp av nattrafik-intervall i närtrafiken 

Kalkyl för tillköp av anropsstyrda turer Ullervad-Mariestad, linje 510 

Specifikation till kalkyl om tillköp av anropsstyrda turer Ullervad - Mariestad linje 510 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 190                                                   Dnr 2020/00392  

Projektplan för blå- och grönstrukturplan 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad projektplan för arbetet med 
en grön- och blåstrukturplan för Mariestads kommun.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om LONA-pengar för att tillsammans med 
Götene- och Lidköpings kommuner samt Högskolan i Skövde ta fram ett 
kunskapsunderlag och planeringsverktyg för arbetet med en grön- och 
blåstrukturplan.  

3. Kommunstyrelsen anslår 200 000 kronor till projektet. Kostnaden tas ur 
kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2021. Dessutom anslås 76 000 
kronor i eget arbete för den del som hör till LONA-ansökan.  

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott är politisk styrgrupp.  

5. Sektor samhällsbyggnads ledningsgrupp är styrgrupp på tjänstemannanivå och 
tillika resursägare. Resursägarna tillser att projektdeltagare från förvaltningens 
olika avdelningar kan arbeta i projektet.  

6. Arbetet ska bedrivas med inriktningen att grön- och blåstrukturplan kan antas av 
kommunfullmäktige senast 31 maj 2022.  

 

Reservation 

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

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 19 augusti 2020, § 265, gett 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till grön- och 
blåstrukturplan för Mariestads kommun.  

Arbetet med grön och blåstrukturplanen föreslås ske i två steg. Det första steget sker 
i samarbete med Götene- och Lidköpings kommuner samt Högskolan i Skövde. 
Detta steg ska resultera i ett kunskapsunderlag och ett planeringsverktyg för arbetet 
med grön- och blåstrukturplaneringen i respektive kommun. Utvecklingsarbetet 
finansieras med stöd av statliga medel så kallade LONA-pengar. Kommunerna 
medfinansierar arbetet med 70 000 kronor var i kontanter och genom att avsätta egen 
arbetstid motsvarande 76 000 kronor per kommun. Arbetet ska samordnas av 
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.  
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Utvecklingsarbetet har synergieffekter med det pågående projektet Naturnytta i 
biosfärområdet som handlar om kunskap om ekosystemtjänster. Där är redan 
aktiviteter inplanerade med målgrupperna politiker och tjänstemän. 

I det andra steget av arbetet kommer Mariestads kommun att med stöd av 
planeringsverktyget göra egna analyser och ställningstaganden samt sammanställa en 
egen grön och blåstrukturplan för antagande i kommunfullmäktige. I detta arbete 
kommer det att behövas tillgång till extern expertis som kan avropas med stöd av 
befintligt ramavtal. Kostnaden för detta, cirka 130 000 kronor, föreslås finansieras via 
kommunstyrelsens medel till förfogande.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar om följande ändring i punkt 4: En politisk 
referensgrupp tillsätts där samtliga partier (som är representerade i fullmäktige i 
Mariestad) ingår. 

 

Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 358/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-21 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-14   

Projektplan grön och blåstrukturplan 

Protokollsutdrag ksau § 265/20 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Planchef Adam Johansson 
Avdelningschef Anders Persson 
Miljöinspektör Håkan Magnusson 
Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 191                                                   Dnr 2020/00384  

Deltagande i Leadersamarbetet 2021-2027  
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta samarbeta kring lokalt ledd utveckling 
genom Leadermetoden under 2021-2027.  

2. Kommunstyrelsen medfinansierar för programperioden 2021-2027 för lokalt ledd 
utveckling genom Leadermetoden på samma grunder som pågående 
programperiod. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att EU beslutar om ny programperiod. 

Bakgrund 

Leader Nordvästra Skaraborg verkar för lokalt ledd utveckling i kommunerna 
Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, 
Töreboda och Vara. Verksamheten finansieras under programperioden 2014-2020 
med medel från kommunerna, landsbygdsfonden, socialfonden och regionalfonden. 
Organisationen har varit verksam sedan 2016 och fram till 2019 har LAG (styrelsen) 
beviljat 42,5 miljoner kronor till 74 projekt. Mariestads kommun har finansierat med 
524 850 kronor per år.  

 

Leader Nordvästra Skaraborg har skickat en förfrågan till kommunerna i Leader 
Nordvästra Skaraborgs verksamhetsområde för att undersöka intresset för ett 
samarbeta under kommande programperiod 2021-2027.  

De vill ha svar på följande frågor: 

• Är kommunen intresserad av att fortsätta samarbeta kring lokalt ledd 
utveckling enligt leadermetoden under 2021-2027?  

• Vill kommunen fortsätta finansieringen till lokalt ledd utveckling genom 
leadermetoden enligt samma grunder som idag, dvs avsätta pengar i sin 
budget som startar år 2021?  

Eftersom EU:s budget ännu inte är beslutad vet Leader Nordvästra Skaraborg ännu 
inte hur stor budgeten för lokalt ledd utveckling kommer att bli och inte heller när 
programperioden startar i praktiken. I förfrågan anger Leader Nordvästra Skaraborg 
att kommunernas medfinansiering troligen kommer att ligga på samma nivå eller 
något lägre.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick i samband med att förfrågan inkom en muntlig 
redovisning av Leader Nordvästra Skaraborgs verksamhet av verksamhetsledaren 
samt ordföranden, ksau § 154/2020.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar om ytterligare en beslutspunkt:  

• Beslutet gäller under förutsättning att EU beslutar om ny programperiod. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 357/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-15 

Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse  

Protokollsutdrag ksau § 154/2020 

Intresseförfrågan angående fortsatt deltagande i Leadersamarbetet från Leader 
Nordvästra Skaraborg 

Information från Jordbruksverket ”Ni spelar en viktig roll i kommande 
programperiod med Leader”  

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Näringslivschef Björn Zandelin 
Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 192                                                   Dnr 2020/00312  

Dialogmöte inför kommunalförbundet samt möjlighet till dialog 
mellan kommunstyrelsens presidium och nämndernas presidier 
(politiska styrgrupper) 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ett forum för dialog och beredning av frågor 
inför kommunalförbundet samt för dialog mellan kommunstyrelsens arbetsutskott 
och nämndernas presidier (politiska styrgrupper). 

Följande datum avsätts för dialogmöten 2021:  

• 20 januari 

• 17 februari 

• 14 april 

• 26 maj 

• 18 augusti 

• 15 september 

• 27 oktober 

• 10 november 
 

Ovanstående datum är onsdagar då kommunstyrelsens arbetsutskott har 
sammanträde på förmiddagen.  

Datumen utgår helt från kommunalförbundets tider för presidie- och 
direktionsmöten 2021. 

Starttiden för ovanstående möten är klockan 13:00.  

Bakgrund 

Vid sitt sammanträde den 2 september 2020 beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskott att ge kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på ett arbetssätt för 
att mer strategisk bereda frågor som ska beslutas av direktionen i Skaraborgs 
kommunalförbund.  
 
Kommunchefen har tillsammans med administrativa enheten arbetat fram ett förslag 
på hur en sådan arbetsprocess skulle kunna se ut.  

Förslaget innebär i korthet att tid avsätts för att kommunstyrelsens arbetsutskott 
tillsammans berörda nämndspresidier med sektorchefer ska kunna träffas för att 
diskutera/bereda frågor inför kommunalförbundets presidie- och direktionsmöten. 
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Tiden ska även kunna användas för dialog mellan berörda nämndspresidier i aktuella 
kommunövergripande projekt (dvs. politiska styrgrupper). 

I enlighet med regler för arbetsutskottet är dessa möten inte offentliga.  

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 § 363/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-13 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-08 

Former för dialogmöten inför kommunalförbundet och för dialog mellan ks 
presidium och nämndernas presidier – beskrivning av mötesupplägg,  
daterad 2020-10-08 

Tidplan 

Protokollsutdrag ksau § 291/20 

 

Expedieras till: 
Samtliga sektorchefer 
Kommunsekreterare 
Kommunchef 
Samtliga nämndsekreterare 
Teknisk chef Michael Nordin 
Chef miljö- och bygg Gösta Lindmark 
Samtliga nämndspresidier 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 193                                                   Dnr 2020/00336  

Översyn av kommunens styrdokument 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta medel från och med 2021 års budget och 
flerårsplan till administrativa enhetens budget för utökning av en årsarbetare i syfte 
att säkerställa kommunstyrelsens måluppfyllelse och ansvar gällande styrdokument 
och efterlevnad av politiska beslut.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar bland annat uppdragen att arbeta med 
att reformera det kommunala regelbeståndet och att effektivisera administrationen.  
 
Styrdokument ska kontinuerligt utvärderas och följas upp. Det är därför viktigt att 
styrdokument samordnas, att de är tydliga och konkreta och inte för många till 
antalet. Detta är en förutsättning för funktionen som styrinstrument och för 
uppföljningen.  
 
I februari 2020 godkände kommunstyrelsen verksamhetens förslag på aktiviteter som 
ska genomföras under kommande år för att nå styrelsens mål för mandatperioden. 
En av aktiviteterna innebär att kommunövergripande styrdokument och politiska 
beslut ska tydliggöras, vilket är en förutsättning för att de ska kunna efterlevas.  
 
Med utgångspunkt i ovanstående har administrativa enheten sedan en tid tillbaka 
arbetat med en översyn av kommunens styrdokument. Det initiala arbetet har syftat 
till att få en bild över antalet dokument, dess ålder och aktualitet, utformning och 
vem/vilken verksamhet som är ansvarig för olika dokument. Detta har gjorts genom 
att politiskt antagna styrdokument på fullmäktigenivå har inventerats och översiktligt 
sammanställts, riktlinjerna för styrdokument har reviderats för att vara ett än bättre 
och tydligare stöd för både tjänstemän och förtroendevalda. Nya mallar för 
styrdokument har tagits fram för att underlätta för tjänstemän och förtroendevalda 
”att göra rätt” och för att enklare kunna ha koll på när de ska revideras och vem som 
är ansvarig för ett dokument.  
 

I ”Riktlinjerna för styrdokument” ges administrativa enheten ett större mandat att 
granska och godkänna de styrdokument som ska läggas ut på webben. Det kommer 
att minska risken för att dokument som inte ska vara där läggs ut och att de 
dokument som ligger där är de aktuella som fullmäktige och nämnder fattat beslut 
om. 
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Det arbete som hittills genomförts är en god början för att ge nämnderna och 
sektorerna en bättre möjlighet att ha en större kontroll över sina styrande dokument.  

 
För att uppfylla kommunstyrelsens uppdrag om att utveckla regelbestånd och 
administration liksom även möjligheten att genomföra styrelsens aktiviteter kopplade 
till styrdokument och därmed uppnå styrelsens mål nr 1 ”I Mariestad är det självklart 
att alla hjälps åt och att alla är inkluderade” krävs en mer omfattande genomlysning 
av kommunens styrdokument. En sådan genomlysning och arbete bör omfatta 
följande områden:   

• Kontroll av samstämmighet mellan olika styrdokument. 

• Undersöka om det finns möjlighet att ”slå samman” likartade styrdokument i 
färre antal. 

• Genomgång av vilka ”uppföljningsutfästelser” som beskrivs i olika 
styrdokument. 

• Upprätta mandatvisa årshjul över styrdokument per sektor/nämnd. 

• Revidering av de styrdokument som är äldre än fyra år.  

• Utveckla webbsidorna på mariestad.se som tillgängliggör kommunens 
politiska styrdokument (”kommunens författningssamling”). 

För att genomföra ovanstående utredningsuppdrag behöver det tillsättas mer resurser 
än vad administrativa enheten idag har möjlighet att bistå med.  
Arbetet innebär till viss del även att det behövs verksamhetsspecifik kunskap. Tid, 
resurser och ett nära samarbete med verksamheterna är en förutsättning för att detta 
ska kunna utföras.  
 
Vid sitt sammanträde den 16 september 2020 beslutade arbetsutskottet att ge 
kommunchefen i uppdrag att ta fram en plan för hur arbetet med översynen ska 
kunna genomföras.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Protokollsutdrag ksau § 364/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-15 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-02 

Protokollsutdrag ksau § 307/20 

 

Expedieras till: 
Administrativ chef Malin Eriksson 
Ekonom Ida Nilsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 194                                                   Dnr 2017/00434  

Försäljning av fastighet Murklan 5 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Murklan 5 i Mariestad till 
Mariehus AB för en köpeskilling på 10 500 000 kronor. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att 
underteckna köpekontraktet.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har uppfört en bostadsfastighet inom fastigheten Murklan 5 
(Madlyckevägen) i Mariestad. Projektet uppfördes genom att kommunen avropade en 
nationell upphandling av bostäder (”SKL-hus”). Samtliga lägenheter har hyrts ut till 
Mariehus AB som i sin tur hyr ut dem till hyresgäster. I syfte att renodla kommunens 
fastighetsbestånd till att i stor utsträckning bestå av verksamhetslokaler för 
kommunens ända mål säljs Murklan 5 till Mariehus AB. 

Det överenskomna priset bygger på genomförd värdering av fastigheten. 

Mariehus AB har genom styrelsebeslut godkänt köpeavtalet.  

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 § 366/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19 

Köpekontrakt Murklan 5 

ERA Skaraborgsmäklaren, Värdering av fastigheten Murklan 5, 12 november 2019 

Karta Murklan 

 

Expedieras till: 
Mariehus AB, vd Stefan Rånes 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 195                                                   Dnr 2020/00383  

Riktlinje om spelmissbruk 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinje om spelmissbruk.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020, § 75, att anta policy gällande 
alkohol, droger och spelmissbruk i vilken även kommunens syn och ansvar 
beträffande spelmissbruk beskrivs. Vid samma tillfälle beslutade kommunfullmäktige 
även om riktlinjer om alkohol och droger. HR-chefen har nu återkommit med förslag 
till riktlinje vid spelmissbruk.  

Riktlinjen vid spelmissbruk har tagits fram i samarbete med Beroendecenter. 
Riktlinjen innehåller en beskrivning av vilka typer av agerande som kan falla in under 
begreppet spelmissbruk, samt hur ett sådant kan påverka individen och hur denne 
kan agera vid spelmissbruk.  

Riktlinjen beskriver vilket ansvar som chefer, medarbetare och stödfunktioner har, 
hur chefen ska agera vid misstanke samt en beskrivning av att stöd kan ges av HR, 
företagshälsovård och Beroendecenter. 

Dokumenten har samverkats. De fackliga företrädarna hade inga synpunkter på 
innehållet.  

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 § 355/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-16 

Riktlinje om spelmissbruk    

Protokollsutdrag kf § 75/20 
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Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(HR-chef Per Johansson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 196                                                   Dnr 2020/00223  

Revidering av lönenämndens reglemente 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för lönenämnden att gälla från 
och med den 1 januari 2020.  

Bakgrund 

Mariestads, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner har sedan den 1 
januari 2011 en gemensam lönenämnd. Innan dess samverkade Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner om en gemensam lönenämnd sedan den 1 januari 2007. 

Befintligt reglemente för lönenämnden upprättades år 2016. Sedan dess har bland 
annat ny lagstiftning rörande personuppgifter tillkommit (GDPR) och även 
kommunallagen har reviderats. En uppdatering av det befintliga reglementet är därför 
nödvändigt. Följande delar av reglementet har kompletterats alternativt reviderats: 

Förtydligande av paragraf 6. Lönenämnden är personuppgiftsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR) för de personuppgifter som behandlas i nämndens 
verksamhet. 

• § 9 sista stycket stryks. 

• § 10 sista meningen är ändrad. 

• Paragraf (§ 12) om personalföreträdares närvaro i nämnden. 

• Komplettering av § 13 med skrivning om möjligheten att delta på 
lönenämndens sammanträde på distans. 

• Komplettering av § 16 om hur justering och anslag av protokoll ska ske. 

Lönenämnden beslutade den 12 maj 2020 att ge lönechefen i uppdrag att uppdatera 
reglementet med en paragraf gällande personalrepresentant. Lönenämnden beslutade 
vidare att föreslå respektive kommunstyrelse att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderat reglemente för lönenämnden 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Protokollsutdrag ksau § 343/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-02 

Protokollsutdrag från lönenämnden 2020-09-29 § 31 

Reglemente lönenämnden 

Reglemente lönenämnden (med synliga ändringar)  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Lönenämnden Gullspångs kommun) 
(Töreboda kommun) 
(Karlsborgs kommun) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 197                                                   Dnr 2020/00032  

Motion om att utöka budget- och skuldrådgivningens uppdrag 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att den 
befintliga budget- och skuldrådgivningens uppdrag ska utökas med de uppgifter som 
Konsumentverkets tjänst ”Hallå konsument” inte tillhandahåller: 

• Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag du har 
en tvist med. 

• Granska handlingar eller tolka avtal. 

• Hjälpa till med att svara på skoluppgifter. 

• Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol 

 

Kommunfullmäktige har i beslut den 27 januari 2020, § 3, överlämnat motionen till 
socialnämnden för beredning. 

Socialnämnden har behandlat motionen vid sitt sammanträde den 23 september 2020 
och menar att det inte finns någon koppling mellan de uppgifter som motionären 
föreslår ska läggas till i budget- och skuldrådgivningens uppdrag och de uppgifter 
som de har idag. Deras nuvarande uppdrag handlar om att vägleda den enskilde till 
skuldfrihet. Detta sker genom rådgivning, stöd- och motivationsarbete. Enskilda får 
också hjälp med att göra en ansökan om skuldsanering om de önskar och behöver 
det. 

De uppgifter som motionären räknar upp kräver kompetens i konsument- och 
avtalsrätt. Den kompetensen behöver tillföras budget- och skuldrådgivningen om de 
ska ta på sig denna uppgift. Om kommunen ska erbjuda denna tjänst så finns det 
även andra verksamheter där den skulle kunna höra hemma, till exempel 
medborgarkontoret. Om kommunen ska erbjuda denna tjänst är en resursfråga som 
då får behandlas för politiskt ställningstagande.  

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 § 342/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-05 

Protokollsutdrag sn § 96/20 

Socialchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-15  

Protokollsutdrag kf § 3/20 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Enhetschef Malte Svensson) 
(Motionären) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 198                                                   Dnr 2020/00129  

Information från VänerEnergi AB om avyttring av aktierna i 
Fastbit AB 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige tillstyrkte den 27 april 2020, § 48, VänerEnergi AB:s delägande i 
Bredband Östra Skaraborg (BÖS). Det nya delägarskapet innebär att VänerEnergi 
AB övergår från FastBit som kommunikationsoperatör till BÖS/Bosnet och att 
VänerEnergi därmed lämnar samarbetet med Fastbit/Openbit. Samarbetsavtalet med 
Fastbit har därför sagts upp och aktierna i Fastbit AB kommer därmed att avyttras till 
kvarvarande delägare; Lidköpings kommun och Skara Energi AB. 

 

Rolf Åkesson, VänerEnergi AB:s vd har lämnat en skriftlig redovisning om 
avyttringen till kommunstyrelsen.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-06 

Skriftlig redovisning från vd Rolf Åkesson, VänerEnergi AB, daterad 2020-10-29 

Protokollsutdrag kf § 48/20       

 

Expedieras till: 
VänerEnergi AB, vd Rolf Åkesson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 199                                                   Dnr 2020/00108  

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för 
Katrineforsområdet i Mariestad, Mariestad centralort, 
Mariestads kommun 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av detaljplan för Katrineforsområdet i 
Mariestad, Mariestad centralort, Mariestads kommun.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 januari 2020, § 5, om uppdrag att 
ändra detaljplanen för fastigheterna Gärdet 4:2 och Katrinefors 1:1 i Mariestad. 
Bakgrunden och behovet av planändring utgörs av den om- och tillbyggnation som 
Metsä Tissue planerar för på Katrinefors bruk. 

Förslag till ändring av detaljplan har varit föremål för samråd och granskning i 
enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). De synpunkter som inkommit 
under granskningstiden har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande. Till antagandehandlingen har förtydliganden gjorts bland annat 
för risken till översvämning, olyckor med mera.  

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 § 387/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-28 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

PM Illustrationer 

PM Skyfall 

PM Risk 
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PM Buller 

Granskningsutlåtande 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planchef Adam Johansson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 200                                                   Dnr 2020/00079  

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för södra delen av 
Katrinefors industriområde i Mariestad, Mariestad centralort, 
Mariestads kommun 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av detaljplan för södra delen av 
Katrinefors industriområde i Mariestad, Mariestad centralort, Mariestads kommun.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 januari 2020, § 5, om uppdrag att 
ändra detaljplanen för fastigheterna Gärdet 4:2 och Katrinefors 1:1 i Mariestad. 
Bakgrunden och behovet av planändring utgörs av den om- och tillbyggnation som 
Metsä Tissue planerar för på Katrinefors bruk. 

Förslag till ändring av detaljplan har varit föremål för samråd och granskning i 
enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). De synpunkter som inkommit 
under granskningstiden har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande. Till antagandehandlingen har förtydliganden gjorts bland annat 
för risken till översvämning med mera.  

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 § 388/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-28 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

PM Illustrationer 

PM Skyfall 

PM Buller 
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Granskningsutlåtande 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planchef Adam Johansson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 201                                                   Dnr 2020/00005  

Redovisning av delegationsbeslut  
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut       

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har överlåtit beslutanderätt av vissa ärenden enligt den av 
kommunstyrelsen antagna delegationsordningen. Beslut tagna på delegation ska 
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt 
att återkalla lämnad delegering. Ärenden som inte är delegerade ligger kvar på 
kommunstyrelsen.  

Underlag för beslut 

1. Sektorchef ledning (KS 2020/391) 
Beslut att avslå begäran om att lämna ut allmän handling,  
daterad 2020-10-21 
 

2. Sektorchef ledning (KS 2020/391) 
Beslut att avslå begäran om att lämna ut allmän handling,  
daterad 2020-10-28 

 

3. Fritidskontorets beslut (KS 2020/244) 
Delegationsbeslut enligt lotterilagen paragraf 9 Mariestad BOIS Hockey       

 

Expedieras till: 
Delegaterna 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 202                                                   Dnr 2020/00004  

Handlingar att anmäla  
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen finner handlingarna anmälda.       

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsen redovisas till sammanträdet.  

Underlag för beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 14 oktober 2020 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 28 oktober 2020 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från extra sammanträde den 29 oktober 2020 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från extra sammanträde den 30 oktober 2020 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag ksau § 326/20 Dialogmöte mellan kommunstyrelsens 
arbetsutskott och kommunrevisionen. 

6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag ksau § 351/20 Dialogmöte (bolagsdag) mellan 
kommunstyrelsens arbetsutskott och VänerEnergi AB. 

7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag ksau § 352/20 Delårsrapport 2020 med nämndernas 
åtgärdslistor för en budget i balans. 

8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag ksau § 353/20 Uppföljning av intern kontroll delår 2020. 
Nämndernas åtgärdslistor för hantering av avvikelser. 

9. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 
Protokoll från sammanträde den 13 oktober 2020 

  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

Sida 54 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

10. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning (KS 2020/316) 
Protokollsutdrag kfb § 21/20 Beslut den 13 oktober 2020 om att förslag till 
kulturpolitiskt program för Mariestads kommun har skickats på remiss. 

11. Kommunrevisionen (KS 2020/232) 
Revisionsrapport PwC Granskning av GDPR samt kommunrevisionens yttrande. 

12. Kommunrevisionen (KS 2020/196) 
Granskning av delårsrapport 2020 samt yttrande från revisionen över 
kommunens delårsrapport - till kommunstyrelsen 

13. Kommunstyrelsens presidium (KS 2019/370) 
Anställningsprövningar september 2020 

14. Mariehus AB  
Protokoll från styrelsens sammanträde den 13 oktober 2020 

15. Mariehus Uttern AB 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 13 oktober 2020 

16. Mariehus Ärlan AB 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 13 oktober 2020 

17. VänerEnergi AB  
Protokoll från styrelsens sammanträde den 12 oktober 2020 

18. Skaraborgs kommunalförbund 
Protokoll från förbundsdirektionens sammanträde den 9 oktober 2020 

19. MTG styrgrupp 
Anteckningar från MTG-styrgrupps möte den 27 oktober 2020  

20. Högsta förvaltningsdomstolen (KS 2011/330) 
Beslut om att inte ge prövningstillstånd av kammarrättens avgörande i ärende om 
Vindpark Kinneskogen.                  
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