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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14.00-15:50 

 
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 
Jan Hallström (L) tjänstgörande ersättare 
Sebastian Clausson (S) tjänstgörande ersättare 
Linnea Wall (S), ledamot 
Anita Olausson (S) tjänstgörande ersättare 
Marie Engström Rosengren (V), ledamot 
Anders Bredelius (M), tjänstgörande ersättare  
Yvonne Gogolin (M), ersättare 
Richard Thorell (M), ersättare 
Mats Karlsson (MP) ersättare 
 

Övriga deltagare Kristofer Svensson, kommunchef 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Christina Olsson, ekonomichef § 191 
Michael Nordin, teknisk chef § 193 

Justerare Ida Ekeroth (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 192-205 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-11-11 

Anslagsdatum 2019-11-19 Anslaget tas ner 2019-12-11 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 190 

Godkännande av dagordning 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 191                                                   Dnr 2019/00211  

Åtgärdsplaner för en budget i balans 2019 

  

Denna paragraf är inte justerad. 

 

ommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av åtgärdsplanerna för socialnämnden, 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden och överförmyndarnämnden. 

2. Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens begäran om att få gå med underskott om 
17 900 000 kronor vilket avser de kostnader som härrör till placeringar av framför allt barn 
och unga samt försörjningsstöd enligt månadsuppföljning för september 2019.  

 
Det noteras att kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet om utbildningsnämndens 
begäran till kommunfullmäktige om att få gå med underskott 2019 på sitt sammanträde den  
25 november 2019. 

Reservation 

Ida Ekeroth (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  
Ekeroth (S) lämnar skriftlig reservation, se bilaga 2 § 191. 
 

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet.  

Bakgrund 

Vid tertial 2, 2019 uppvisade socialnämnden, utbildningsnämnden, tekniska nämnden 
och överförmyndarnämnden underskott. Kommunfullmäktige gav därför 
socialnämnden, utbildningsnämnden, tekniska nämnden och 
överförmyndarnämnden i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för budget i balans att 
redovisa vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2019. 

De fyra nämnderna redovisade på sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 16 oktober 2019 sina åtgärder för en budget i balans. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott konstaterade då att socialnämnden och utbildningsnämnden ännu inte 
beslutat om åtgärdsplaner som resulterar i budget i balans för tertial 2 2019. Med 
anledning av detta beslutar arbetsutskottet att dessa två nämnder ska återkomma till 
arbetsutskottets sammanträde den 30 oktober 2019 för att redovisa dessa. Beslutet i 
kommunfullmäktige flyttas fram till dess att nämnderna har beslutat om sina 
respektive åtgärdsplaner. 

I samband med att socialnämnden beslutade om sina åtgärdsplaner beslutade 
nämnden även att begära hos kommunfullmäktige om att få gå med underskott för 
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2019. Motsvarande begäran har hanterats av utbildningsnämndens arbetsutskott för 
beslut i utbildningsnämnden den 19 november 2019.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

och eget avslagsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår 
Ekeroths (S) yrkande. 

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

Slutligen ställer ordförande Johan Abrahamsson (M) med arbetsutskottets förslag 
mot Ekeroths (S) tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen 
avslår tilläggsyrkandet. 

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 363/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-18     

 Protokollsutdrag ksau § 346/19 

 Protokollsutdrag un § 160/19 

 Protokollsutdrag unau § 110/19 

 Utbildningsnämndens åtgärdslista 25 okt 2019 

 Protokollsutdrag sn § 141/19 med åtgärder 

 Överförmyndarnämndens tertial 2 2019 med åtgärder 

 Tekniska nämndens tertial 2 2019 med åtgärder 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Sektorchefer/verksamhetschefer i ovan verksamhet) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 192                                                   Dnr 2019/00327  

Ansökan från VänerEnergi AB om kommunal borgen  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja VänerEnergi AB en ökad borgen på 
10 000 000 kronor. 

2. Kommunfullmäktige beslutar därmed, att såsom för egen skuld, ingå borgen för 
VänerEnergi AB:s 556354-1860 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 249 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

3. Beslutet gäller tillsvidare, maximalt 10 år eller tills nytt beslut om utökad eller 
förändrad borgen för bolaget tas.  

Bakgrund 

VänerEnergi AB har investerat kraftigt de senaste åren och bolagets låneskulder 
uppgår till cirka 335 miljoner kronor. Ansökan om kommunal borgen om 10 
miljoner kronor avser lån till investeringar för att fortsätta den planerade 
fiberutbyggnaden. Den största delen av investeringarna i bolaget kan dock finansieras 
med egna medel genom resultatet. 

Enligt kommunens borgensregler kan borgen lämnas till kommunens helägda eller 
delägda företag för lån till investeringar. Med delägt företag avses företag som är 
delägt med annan kommun i vilket Mariestads kommun har ett rättsligt 
bestämmande/inflytande. Vid borgen för delägda företag får kommunens 
borgensåtagande inte vara större än kommunens andel i företaget. 

Bolaget har i dag kommunal borgen från Mariestads kommun som uppgår till 239 
miljoner kronor och från Töreboda kommun med 40 miljoner kronor. Om Mariestad 
beviljar ytterligare 10 miljoner kronor i borgen är kommunens andel av borgen drygt 
86 procent. Detta stämmer väl överens med ägarförhållandena i bolaget där 
Mariestad äger 88 procent och Töreboda 12 procent.  

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 § 345/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-04 

 Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-01 

 VänerEnergi ABs ansökan om kommunal borgen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(VänerEnergi AB) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Sida 8 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 193                                                   Dnr 2018/00189  

Begäran från tekniska nämnden om utökad budget till projekt 
Kronoparks förskola 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utökar budgeten för ”Projekt Kronoparks förskola” med 
ytterligare 4 500 000 kronor. 

2. Finansiering sker genom omdisponering från kommunstyrelsens 
investeringsmedel till förfogande för 2019.   

Reservation 

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

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträdet den 4 april 2019 att 
bevilja igångsättningstillstånd för projekt Kronoparks förskola, under förutsättning 
att avtal tecknas med leverantörerna. Vid den tidpunkten var kalkylen inte helt 
genomarbetad, men bedömdes till totalt 80 miljoner kronor. 

Ny kalkyl 

Efter detta har fortsatt projektering gjorts i den delen av projektet som hör till 
energilösningen. En osäkerhet har funnits kring det teknikhus som ska inrymma 
vätgasproduktion och elförsörjning till förskolan. 

Efter att den fullständiga projekteringen blev klar indikerade kalkylen på en 
totalkostnad på drygt 85 miljoner kronor, exklusive risk- och osäkerhetskostnader. 

Med anledning av detta har ett stort arbete gjorts för att hitta besparande åtgärder i 
kalkylen för att nå budgeterad nivå och verksamhet teknik tillsammans med 
entreprenörerna har gjort prioriteringar inom projektet som inneburit att 
totalkalkylen istället hamnar på 81,7 miljoner kronor. Den enskilt största 
besparingsposten är minskning av energilagringskapaciteten med 25 procent. 

Risk- och osäkerhetskostnader 

Till budgeten bör även risk- och osäkerhetskostnader läggas till vilket verksamhet 
teknik bedömer till 2,8 miljoner kronor (cirka 3,5 procent). Gällande själva förskolan 
har verksamhet teknik lättare att bedöma vilka eventuella risker och kostnader för 
dessa som kan finnas.  
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Gällande Energilösningen så är det viktigt att poängtera att det aldrig tidigare byggts 
en likadan teknisk lösning vilket gör osäkerheterna svårbedömda. Då energilösningen 
i sig är så ny på marknaden finns osäkerheter hos myndigheter på vilka 
säkerhetsåtgärder som behöver finnas varför projektet under projekteringsstadiet 
drabbats av omtag. Sannolikt kommer flera nya frågeställningar under projektets 
genomförande kunna påverka kostnaden. Den bästa bedömningen verksamhet 
teknik kan göra i nuläget är att risk- och osäkerhetskostnader ska inrymmas i 2,8 
miljoner kronor. Förhoppningsvis behöver inte dessa medel alls användas, men att 
starta detta projekt utan något utrymme för oförutsedda kostnadsposter är inte att 
rekommendera. 

Särskilt avtal 

I de entreprenader som kan ses mer som standardentreprenader eftersträvas 
betalningsplaner som harmoniserar med nedlagt arbete och nedlagda kostnader vilket 
också blir fallet i detta projekt förutom på själva energilösningen. Där blir 
betalningsplanen mer framtung med anledning av att tillverkaren kräver detta. 

Leverantören av energilösningen behöver också göra en del avsteg kring ansvar då 
man inte kan garantera funktion kopplat till tidplan vilket är förståeligt med tanke på 
den innovativa tekniken där konstruktion görs för att särskilt passa denna byggnads 
behov. Avsteg behöver också göras kring garantitider och ekonomiskt ansvar 
generellt. Det är inte i dagsläget säkerställt vilken part som äger 
konstruktionsansvaret att energilösningen ska fungera tillsammans med 
systemlösningen i stort. 

Tidplan 

Verksamhet teknik bedömer att projekteringen är så långt det är möjligt genomförd 
och beslut kan tas för att gå in i fas 3. Efter beställning av fas 3 och först då kan 
beställning av energilösningen göras hos tillverkaren vilket ger förutsättningar för de 
sista detaljerna i projekteringen. Leveranstiden på produkter ingående 
energilösningen är osäker men bedöms av leverantören ligga på mellan 6-12 
månader. Produktionstiden för byggnation av förskolan med tillhörande teknikhus 
och energilagringsbyggnad bedöms till cirka 15 månader. Kopplat till ovanstående 
bör en beställning läggas i närtid, men rekommendationen från verksamhet teknik är 
att skjuta byggstart till månadsskiftet mars/april för att inte hamna i en situation där 
det är stor risk för att gjutning av grunder m.m. måste ske under den kallaste 
perioden vilket då säkerligen får konsekvensen med högre kostnader. En förskola 
kan i sådana fall stå färdig under juni år 2021, tidplanen kommer att stämmas av med 
sektor utbildning innan slutgiltigt beslut. 

Sammanfattningsvis 

Mariestads kommun kommer vid ett genomförande vara först med att driva en 
förskola med lagrad solenergi i form av vätgas. Projektet är komplext och det finns 
en rad osäkerheter vilket gör att verksamhet teknik rekommenderar att pengar avsätts 
i budget för att täcka de eventuella risk- och osäkerhetskostnader som kan inträffa.  
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Den bästa bedömningen verksamhet teknik kan göra med den erfarenhet och fakta 
som är känd är att projektet kommer att kunna genomföras inom en budget på totalt 
84,5 miljoner kronor vilket inkluderar en risk- och osäkerhetskostnad med 2,8 
miljoner kronor. Med anledning av detta behöver ytterligare 4,5 miljoner kronor 
tillföras projektet. Verksamhet teknik är av uppfattningen att de som är inblandade i 
projektet är fullt engagerade och ser projektet som ett spännande och utvecklande 
projekt som man vill genomföra med lyckat resultat.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att ärendet ska återremitteras för en 
redovisning till kommunstyrelsen innan beslut fattas. Redovisningen ska ske enligt 
följande: 

”Analys av vilka risker det finns förknippade med att anlägga teknikhus 
(vätgasproduktion och elförsörjning) i anslutning till en förskola.  

Redovisa myndighetskontakter (Räddningstjänst, MSB, Länsstyrelse etc) samt 
resultaten av dessa.  

Förteckning över de (förebyggande) åtgärder som vidtagits för att trygga säkerheten.” 
 

Sven-Inge Eriksson (KD), Johan Abrahamsson (M) och Anders Karlsson (C) 
tillstyrker arbetsutskottet förslag till beslut. 
 

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

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 379/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-28 

 Protokollsutdrag tn § 186/19       

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
Ekonomichef Christina Olsson 
Controller Anna Kjellberg 
Ekonom Elisabeth Westberg 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 194                                                   Dnr 2017/00375  

Beslut om antagande: Detaljplan för Moviken 3:11 m.fl., 
Moviken, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Moviken 3:1 m.fl., Moviken, Mariestads 
kommun.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 mars 2012, § 106, om uppdrag för 
detaljplan för Moviken. Bakgrunden till uppdraget var en ansökan om planbesked 
från dåvarande ägare av fastigheten Moviken 3:1. 

Det aktuella området är utpekat av kommunen som ett s.k. LIS-område 
(landsbygdsutveckling i strandnära läge) sedan 2011 i det tematiska tillägget till 
översiktsplanen. I kommunens nya översiktsplan från 2018 har området fortsatt 
pekats ut som LIS-område, några förändringar vad gäller omfattning på bebyggelse 
eller liknande har inte skett. 

Förslag till detaljplan för Moviken 3:1 m.fl., Moviken, Mariestads kommun har varit 
föremål för samråd under höst/vinter 2018 och granskning vår/sommar 2019. 
Inkomna synpunkter från samråd och granskning har sammanställts och 
kommenterats i en samrådsredogörelse resp. granskningsutlåtande. 

Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya fastigheter för fritidshusändamål genom 
avstyckning från stamfastigheten Moviken 3:1 i enlighet med vad som angetts i 
kommunens översiktsplanering (LIS-plan). Detaljplanen möjliggör avstyckning av 16 
nya fastigheter. 

Planområdet ligger i Moviken som är beläget i kommunens norra del, ca 2,5 km norr 
om Sjötorp tätort. I väster gränsar området till Vänern och i öster till väg 26. 
Planområdet omfattar stamfastigheten Moviken 3:1 och de från stamfastigheten 
tjugotalet fritidshusfastigheter. Planområdet omfattar ca 14,6 ha mark- och 
vattenområden och utgörs av befintlig fritidshusbebyggelse med tomter, vägar, 
skogsmark, småbåtshamn, strandbad m.m.  

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 § 372/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-18 

 Tf. planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-16 

 Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

 Planbeskrivning (antagandehandling) 

 Planillustration 

 Granskningsutlåtande 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Tf. planchef Adam Johansson) 
(Assistent Anneli Åkesson) 
(Emil Olsson (emil@ekovax.se)) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 195                                                   Dnr 2019/00398  

Beslut om uppdrag: Ändring av detaljplan för kv Ärlan Mariestad 
centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge planenheten i uppdrag att ta fram förslag till 
ändring av detaljplan för kv. Ärlan, Mariestad centralort, Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Mariehus AB har hos Lantmäterimyndigheten ansökt om fastighetsreglering av 
fastigheterna Ärlan 3 och Ärlan 4 genom sammanslagning till en fastighet. 
Lantmäterimyndigheten har meddelat Mariehus AB att den sökta åtgärden inte kan 
beviljas eftersom fastigheterna omfattas av tomtindelning 1680K-T231 vilken 
reglerar hur kvarteret Ärlan ska delas in i fastigheter. 

Tomtindelningen kan upphävas i en ändring av detaljplan. För att möjliggöra den 
sökta fastighetsregleringen föreslås därför planenheten ges i uppdrag att göra en 
ändring av detaljplan för kv. Ärlan. Ändringen är endast av administrativ karaktär och 
planen föreslås upprättas med förenklat standardförfarande.  

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 § 373/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-18 

 Tf. planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-16 

 E-post från Mariehus vd, Stefan Rånes, daterat 2019-10-16 

 

Expedieras till: 
Tf. planchef Adam Johansson 
Assistent Anneli Åkesson 
VD Mariehus Stefan Rånes 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 196                                                   Dnr 2019/00353  

Gemensam planenhet inom MTG 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en gemensam organisation för arbetet 
med fysisk planering i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner i enlighet 
med upprättat samarbetsavtal (avtalsreglerad samverkan).  

2. Den gemensamma organisationen ska gälla från och med  
den 1 januari 2020.  

Bakgrund 

MTG-styrgrupp har i beslut den 18 december 2018 gett kommuncheferna i uppdrag 
att utarbeta ett förslag till gemensam organisation för arbetet med plan- och 
exploateringsfrågor. Uppdraget har vid sammanträde den 5 februari 2019 avgränsats 
till att utreda en gemensam planenhet. MTG-styrgrupp har vid sammanträde den 18 
april 2019 gett kompletterande direktiv angående kostnadsfördelningen. 

Utredningsarbetet har utförts av samhällsbyggnadschefen i Mariestads kommun. 
Arbetet har stämts av med kommuncheferna i MTG.  

Upprättat förslag till samarbetsavtal innebär att Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner samverkar om en gemensam planenhet som ska svara för 
kommunernas uppgifter inom området fysiska planering. Med fysisk planering avses i 
detta avtal sådan planläggning som är reglerad i plan- och bygglagen, dvs. översikts- 
och detaljplanering samt områdesbestämmelser. Syftet med att samverka inom detta 
område är att säkerställa en effektiv och rättssäker planprocess samt att skapa en 
attraktiv arbetsplats med hög kompetens inom sakområdet.  

Den gemensamma planenheten föreslås ingå i Mariestads kommuns 
förvaltningsorganisation. Planenhetens basorganisation kommer initialt att bestå av 
fem personer: Planchef och fyra planarkitekter.  

Planchefen leder och samordnar enhetens arbete och har samtidigt handläggande 
uppgifter som bland annat planförfattare. Enhetens personal ska ha tillgång en 
samlad kompetens inom området fysisk planering och ha god lokalkännedom inom 
det territorium som de samverkande kommunerna omfattar. 

Kostnaden för den gemensamma planenheten beräknas år 2020 uppgå till cirka 3 300 
tkr. En del av kostnaderna fördelas utifrån det behov av plantjänster som 
kommunerna angett. Gemensamma kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel 
60/25/15. Fördelningsnyckeln innebär att Mariestads kommun står för 60 procent av 
kostnaderna medan Töreboda kommun och Gullspångs kommun bär 25 respektive 
15 procent av kostnaderna.  
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Den gemensamma planheten föreslås arbeta på uppdrag av kommunstyrelsen i 
respektive kommun. Servicenivån ska vara lika i de tre kommunerna. Samordning 
och prioritering av meddelade planuppdrag sker i en styrgrupp bestående av 
kommuncheferna i Gullspång och Töreboda kommuner samt 
samhällsbyggnadschefen i Mariestads kommun. 

Samarbetsavtalet föreslås gälla från den 1 januari 2020 och tillsvidare. 

Samarbetsavtalet har efter beredning i MTG-styrgrupp kompletterats med en 
skrivning med en skrivning om att det ska vara möjligt för externa exploatörer att 
driva och bekosta t.ex. detaljplanearbete i syfte att öka den samlade 
produktionskapaciteten.  

MTG-styrgrupp har i beslut den 17 september 2019 rekommenderat 
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta avtalsförslaget med ovanstående 
komplettering.  

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 § 351/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03 

 Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-20 

 Förslag till samverkansavtal om en gemensam planenhet för MTG 

 Protokoll från MTG styrgrupp 2019-09-17 (ärende punkt 3)  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Gullspångs kommun) 
(Töreboda kommun) 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Planchef Adam Johansson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 197                                                   Dnr 2017/00229  

Försäljning av del av Leksberg 10:1  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Dinners Restauranger AB 
där kommunen överlåter del av fastigheten Leksberg 10:1 om cirka 10 000 
kvadratmeter till bolaget för 500 000 kronor.  

Bakgrund 

Det har sedan i slutet av 2017 förts diskussioner med bolaget om en etablering inom 
område Sydport. Processen har tagit lång tid bland annat beroende på det parallella 
arbetet med E20 samt på mycket sämre markförhållanden än väntat. Detta har även 
påverkat priset för tomten då det blir avsevärt dyrare att genomföra en byggnation.  

Förhandlingar är nu slutförda och köpekontrakt har upprättats. 

De närmare villkoren framgår av bilagt avtal.  

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 § 366/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-18 

 Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-17 

 Köpehandlingar inklusive bilagor 

 

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 198                                                   Dnr 2019/00372  

Handlingsplan för kommunens arbete med Agenda 2030 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska ta fram en handlingsplan 
för kommunens arbete med att nå målen i Agenda 2030. 

2. Kommunstyrelsen är genom detta beslut uppdragets beställare. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra politisk styrgrupp för arbetet med 
handlingsplanen. 

3. Chefen för sektor samhällsbyggnad får i uppdrag att ansvara för 
handlingsplanens framtagande. Samarbete ska sökas med Biosfärsområdet 
Vänerskärgården med Kinnekulle och andra relevanta organisationer. 

4. Chefen för sektor samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram förslag till 
projektplan inklusive budget och undersöka förutsättningarna för extern 
medfinansiering av arbetet. 

5. Kommunstyrelsen ska ansöka om medlemskap i kommunikationssatsningen 
Glokala Sverige.  

Bakgrund 

FN antog år 2015 en resolution om målformuleringar för att stoppa 
klimatförändringar och utrota fattigdom till år 2030. Målen benämns de Globala 
målen och de samlas i Agenda 2030. Samtliga FN:s medlemsländer har därmed 
förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
värld till 2030. Agendan innehåller 17 odelbara mål och 169 delmål. 

Den svenska regeringen har tillsatt en särskild delegation, Agenda 2030-delegationen, 
för att stödja och stimulera arbetet med att nå målen. Delegationen konstaterar att 
utmaningarna i Agenda 2030 är till stor del globala, medan lösningarna är oftast 
lokala   

Mariestads kommun arbetar målmedvetet på olika sätt och inom samtliga nämnder 
för att nå intentionerna i Agenda 2030. Arbetet inom biosfärsområdet 
Vänerskärgården med Kinnekulle, ElectriVillage, miljöprogram, initiativ kring social 
hållbarhet och värdegrund är några få exempel. Kommunen saknar dock en 
övergripande handlingsplan för det systematiska arbetet med att nå relevanta mål i 
Agenda 2030. De flesta kommuner har eller har initierat ett arbete för att skapa 
denna typ av handlingsprogram. 

Under 2019 har Sveriges kommuner och landsting kompletterat nyckeltalsurvalet i 
uppföljningsverktyget Kolada med indikatorer som visar kommuners arbete för att 
nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Flera ”miljörankingar” värderar även 
kommunernas strategiska arbete med Agenda 2030 högt i sina bedömningar.  
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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 § 352/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03 

 Sveriges kommuner och landsting:  

 Regeringskansliet, Handlingsplan 2030, 2018-2020  

 Ansökan Glokala Sverige 

 Härryda kommuns handlingsplan (Exempel på kommuns handlingsplaner för 
Agenda 2030-arbetet)  

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 199                                                   Dnr 2019/00371  

Ansökan till Glokala Sverige 2020 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Mariestads kommun ansöker om deltagande i kommunikationssatsningen Glokala 
Sverige. 
 
Ansökan är ett led i kommunens arbete med att upprätta en handlingsplan för det 
lokala arbetet med att nå målen i Agenda 2030.  

Bakgrund 

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att stärka 
kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland förtroendevalda och anställda i 
kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet 
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Sida finansierar arbetet. Hittills deltar 
15 regioner och 81 kommuner i arbetet. En ny ansökningsomgång är öppen under 
hösten 2019 och 50 nya deltagare tas emot inför år 2020. 

Den insats som ges via Glokala Sverige bedöms ligga väl i linjen med Mariestads 
kommuns hållbarhetsarbete i stort och mål om att upprätta en lokal handlingsplan 
för att nå de globala hållbarhetsmålen inom ramen för Agenda 2030.  

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 § 353/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03 

 Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (Glokala 
Sverige), ”Ansök till Glokala Sverige 2030”, september 2019 

 

Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 200                                                   Dnr 2019/00363  

Projekt e-arkiv - Införande av gemensamt system för digital 
långtidslagring 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag avseende projekt e-arkiv för att 
samordna, upphandla och implementera ett system för digital långtidslagring för 
att på ett säkert sätt lagra digital information i Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner. 
 
Upphandling, inköp och drift av det gemensamma e-arkivet ska finansieras enligt 
gängse fördelningsnyckel (60, 25, 15 procent). 

2. Kommunstyrelsen godkänner att det anställs en e-arkivarie för att ansvara för 
arbetet med att samordna, upphandla och implementera ett system för digital 
långtidslagring. E-arkivarien ska vara ansvarig för e-arkivet i samtliga tre 
kommuner.  
E-arkivarien ska vara anställd vid administrativa enheten i Mariestads kommun.  
 
Tjänsten som e-arkivarie kan finansieras utan ökade lönekostnader genom att en 
person som redan idag är anställd inom HR-avdelningen anställs som e-arkivarie 
med bibehållen gemensam finansiering. En kostnadsneutral rekrytering 
förutsätter att HR-avdelningen kan effektivisera sitt arbete genom att inte 
återbesätta aktuell tjänst.  

3. Kommunstyrelsen konstaterar att ett e-arkiv kommer att innebära en besparing 
av arbetstid. Arbetstidsbesparingen innebär dock inte att investeringen och 
driftkostnaderna kan räknas hem på kort sikt. Då den faktiska tidsbesparingen 
fördelas på respektive verksamhet är det är svårt att effektivisera bort konkreta 
tjänster. Arbetstidsbesparing kan emellertid möjliggöra mer tid till andra 
arbetsuppgifter.  

Bakgrund 

Administrativa chefen och chefen för sektor ledning i Mariestads kommun samt 
kanslichefen i Töreboda kommun har på uppdrag av de tre kommuncheferna i 
Mariestad, Töreboda och Gullspång upprättat en förstudie för införande av ett e-
arkiv: ”Projekt e-arkiv - Införande av gemensamt system för digital långtidslagring”. 

MTG-styrgrupp behandlade förstudien på sitt sammanträde  
2019-09-17 och beslutade att arbetet med införandet av e-arkiv i MTG-kommunerna 
ska påbörjas vid årsskiftet 2020 med målet att systemet ska vara upphandlat och 
installation igångsatt vid halvårsskiftet 2020. Styrgruppen beslutade vidare att 
fördelningsmodellen för kostnader i samband med inköp, införande och förvaltning 
av system ska vara den inom de tre samverkande kommunen vedertagna modellen 
om 60/25/15. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Vad är E-arkiv? 

Ett e-arkiv är ett verktyg genom vilket de kommunala arkiven kan ta emot digitala 
leveranser från olika verksamhetssystem och bevara informationen långsiktigt på ett 
kontrollerat och säkert sätt. Många verksamhetssystem erbjuder idag en möjlighet att 
ställa av information till en passiv del av systemet. Denna möjlighet kallas inte sällan 
för ett arkiv men är inte ett arkiv utifrån de tekniska och juridiska krav som finns i 
svensk lagstiftning.  

Skillnaderna mellan ett e-arkiv och ett pappersarkiv är de fysiska förutsättningarna, 
där pappersarkivet består av fysiskt material och där återsökning, gallring med mera 
sker manuellt. Dessa funktioner sker digitalt i e-arkivet. Detta medför att e-arkivet 
kan hantera betydligt större mängder information samtidigt som sökning och gallring 
kan ske betydligt mer effektivt än idag.  

Varför ett e-arkiv? 

Idag sker den största delen av kommunikation, ärendehantering och dokumentation 
inom såväl kommunal som privat sektor digitalt. Vi skapar information, arbetar med 
information och kommunicerar med hjälp av datorer. Detta gör att 
informationsmängden ökar för varje år. Denna information ska överlämnas till 
arkivmyndigheten för långsiktigt bevarande. I dagsläget kan våra kommunarkiv inte 
säkerställa långsiktigheten i bevarandet av digitala informationen, varför man tvingas 
ta emot information i pappersformat. Det är här den stora utmaningen ligger, att 
garantera det långsiktiga bevarandet. Informationen i arkivet ska kunna läsas och 
förstås för all framtid.  

Utvecklingen har gradvis gått mot att handlingar, produceras, brukas och förvaras 
digitalt. För att kunna bevara och vårda de allmänna handlingarna har kommunens 
verksamhet tvingats skriva ut digital information till papper eller förvara 
informationen i respektive verksamhetssystem tillsvidare. Ett förfarande som är 
tidskrävande och innebär risk för informationsförlust.  

Ett alternativ till detta ineffektiva och osäkra förfarande är ett centralt digitalt system 
för bevarande, ett e-arkiv. Detta verktyg innebär att kommunarkiven kan ta emot 
digitala leveranser från olika verksamhetssystem och lagra informationen långsiktigt 
på ett kontrollerat och säkert sätt. Leveransen av allmänna handlingar kan på sikt till 
stora delar automatiseras. Vidare blir information som förvaras i e-arkivet lättare 
sökbar både för verksamheten och för allmänheten. 

Förstudien av projekt e-arkiv 

Den upprättade förstudien beskriver vad ett e-arkiv är, varför MTG-kommunerna 
behöver ett e-arkiv samt konsekvenserna av att inte påbörja införande av digital 
långtidslagring. Utöver detta innefattar förstudien även en beskrivning av bland annat 
följande: 

 Förväntad nytta av e-arkiv på kort och lång sikt 

 Kostnadsanalys/upphandling av e-arkiv 

 Omvärldsbevakning 

 Berörda verksamheter/utmaningar inom den egna organisationen 
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 Riskanalys 

 Projektorganisation/gemensam e-arkivarie 

Kostnadsuppskattning 

E-arkivet kommer organisatoriskt vara knutet till arkivmyndigheterna (respektive 
kommunstyrelse) inom MTG och de kostnader som själva systemlösningen medför 
ska finansieras med centrala medel då systemet utgör ett kommungemensamt system 
som, utöver att fungera som slutarkiv, genererar övergripande nytta för hela 
kommunerna. 

Alla anslutningar och leveranser till kommunens e-arkiv finansieras dock av den 
levererande myndigheten då man är informationsägare och har ansvar för att ta hand 
om den information man hanterar som ett led i sin verksamhet. Det är därför 
nödvändigt att respektive myndighet i framtiden avsätter tillräckliga medel för att 
kunna hantera de kostnader som en leverans till e-arkivet medför.  

Kostnaderna för inköp av system, licens och service samt modulkostnader för 
utleverans är svåra att bedöma då de varierar stort mellan olika leverantörer. Det är 
även svårt att beräkna ersättningen till MTG-IT då det på förhand är vanskligt att 
beräkna tidsåtgången i projektgruppen samt tidsåtgången vid leveranser till e-arkivet. 
 

Exempel på kostnader för e-arkiv i kommunerna i närområdet: 

Göliska IT/V6 
Investeringskostnad ca 300 000 kronor 
Årlig driftkostnad ca 60 000 kronor 
 

Falköping/Tidaholm 
Investeringskostnad ca 290 000 kronor 
Årlig driftkostnad ca 70 000 kronor 
 

Offert från Visma 
Investeringskostnad ca 300 000 kronor 

Årlig driftkostnad ca 50 000 kronor (500 kr/månad/anslutet system) 

Årlig serverkostnad till MTG-IT ca 100-150 tkr 

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 § 350/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03 

 Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-24 

 Förstudie: Projekt e-arkiv – Införande av gemensamt system för digital 
långtidslagring. 

 Anteckningar från MTG-styrgrupp 2019-09-17, punkt 5 

 Protokollsutdrag Töreboda kommun § 310/19 

 Protokollsutdrag Gullspångs kommun § 255/19 

 

Kommunstyrelsen i Töreboda 
Kommunstyrelsen i Gullspång 
Chef för sektor ledning Åsa Alvner 
Övriga sektorchefer och vht-chefer 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
IT-chef Christoffer Olsson 
HR-strateg Jessica Green  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 201                                                   Dnr 2019/00360  

Revidering av socialnämndens reglemente 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till reviderat reglemente för 
socialnämnden med ändringen att socialnämndens och arbetsutskottens protokoll ska 
justeras av ordföranden och en ledamot.  

Bakgrund 

Socialnämnden har fått i uppdrag att hantera tillståndsgivning enligt lagen om tobak 
och liknande produkter (2018:2088). Det är en ny uppgift som ska infogas i 
reglementet, se § 1 sidan 2. 

Avseende sekretessärenden har i texten tillförts enligt socialnämndens beslut (sn § 
87/16) att dessa ska behandlas och beslutas endast av ledamöter som är 
beslutfattande, se § 13 sidan 6. 

Vad gäller justering av socialnämndens och arbetsutskottets protokoll föreslås texten 
ändras enligt socialnämndens beslut (sn § 154/15) till att utöver ordföranden ska 
ledamot från oppositionen, i första hand vice ordföranden, justera, se § 14, sidan 6. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnade inget förslag till beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Erik Ekblom (M) tillstyrker upprättat förslag till reglemente för socialnämnden med 
ändringen att socialnämndens och arbetsutskottens protokoll ska justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

Ordförande tar upp Erik Ekbloms (M) arbetsutskottets förslag tillsammans med 
Ekbloms (M) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med förslagen.    

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 354/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-04 

 Protokollsutdrag sn § 115/19 

 Förslag på socialnämndens reglemente 
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Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (Helena Andersson)) 
(Socialchef Karin Utbo ) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 202                                                   Dnr 2019/00249  

Motion om förstärkning av personal på fritidshemmen 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Den officiella statistik som visar att personaltätheten på Mariestads kommuns 
fritidshem är lägre än riket, är en icke säkerställd siffra. Detta eftersom redovisningen 
av antal avdelningar per fritidshem inte redovisas på samma sätt i de olika 
kommunerna. Förskolan i Mariestad har vid minskade barnkullar ingen övertalig 
kompetens eftersom det i verksamheten inte varit möjligt att bemanna alla tjänster 
med behörig personal. 

Kommunfullmäktige besluta därför att avslå motionen.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 27 maj 2019, kf § 
37, förslagit att kommunen ska öka antalet personal på fritidshemmen.  

Kommunfullmäktige har i beslut överlämnat ärendet till utbildningsnämnden för 
beredning. 

Grundskolans ledningsgrupp har under 2019 fokuserat på skolutveckling för 
fritidshem, de nationella målen, arbetsmiljö och barn-/elevgruppernas storlek. 
Arbetet leds av grundskolechef tillsammans med utvalda rektorer samt en 
representant från varje fritidshem. I Mariestads kommun organiserar rektorerna för 
en samlad skoldag för eleverna där samverkan mellan skola och fritidshem är av stor 
betydelse för eleven. Detta gör det svårt att lämna statistik som synliggör den faktiska 
verksamheten. Statistiken visar att personaltätheten är låg men att kostnaden per elev 
är hög. Vidtagna åtgärder i dagsläget är ovan nämnda utvecklingsområden samt ett 
digitalt system för tidsplanering som infördes 1 april 2019. I systemet kan elevens 
planerade närvaro och elevens faktiska närvaro synliggöras och skapar förutsättningar 
att planera verksamheten utifrån behov.  

Förskolan i Mariestad har vid minskade barnkullar ingen övertalig kompetens 
eftersom det i verksamheten inte varit möjligt att bemanna alla tjänster med behörig 
personal. Utbildningsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige ska besluta att 
avslå motionen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar bifall till motionen. 

Annette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 355/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-04  

 Protokollsutdrag un § 121/19 

 Protokollsutdrag kf § 37/19 

 Motion om förstärkning av personal på fritidshemmen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären Mats Karlsson (MP)) 
(Utbildningsnämnden (Carina Törnell)) 
(Grundskolechef Anna-Karin Yséus) 
(Utbildningschef Maria Appelgren)  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 203                                                   Dnr 2019/00253  

Motion om samarbete med frivilligorganisationer 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige den 27 maj 
2019, kf § 37, föreslagit att Mariestads kommun ska samarbete med 
frivilligorganisationer. Samarbete med frivilligorganisationer skulle kunna bidra till att 
enskilda kan få mer stöd och hjälp med t.ex. promenader och annat som kan kännas 
meningsfullt. Detta i ljuset av en allt mer åldrad befolkning och en allt mer ansträngd 
kommunal ekonomi.  

Kommunfullmäktige har i beslut överlämnat ärendet till socialnämnden för 
beredning.  

Socialchefen har berett ärendet och skriver i sitt yttrande att det idag finns en så 
kallad ”veteranpool” dit enskilda kan anmälas intresse för att på frivillig basis vara 
behjälpliga med det som motionen avser. Detta har inte fungerat särskilt väl då dessa 
personer redan är upptagna med många olika saker och sällan kan hjälpa till när det 
behövs. Av den anledningen har kommunen i arbetet med mötesplatserna tagit med 
aspekten att kunna engagera frivilligorganisationerna i arbetet med att stödja äldre 
även på andra sätt än inom ramen för mötesplatsen mer sociala samvaro.  

Under hösten 2019 kommer kommunen att starta arbetet med att rekrytera 
volontärer till kommunens mötesplatser och då kommer frivilligorganisationer av 
olika slag att vara en självklar målgrupp då denna fråga kommer att aktualiseras. 

Socialnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen. 

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 § 356/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-04 

 Protokollsutdrag sn § 110/19 

 Socialchefens yttrande, daterat 2019-08-07   

 Motion från Marie Engström Rosengren (V) om samarbete med 
frivilligorganisationer 

 Protokollsutdrag kf § 37/19 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären Marie Engström Rosengren (V)) 
(Socialnämnden (Helena Andersson)) 
(Socialchef Karin Utbo)  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 204                                                   Dnr 2019/00108  

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. Kommunchefens beslut om att flagga med Prideflagga. (KS 2019/25) 
 
2. Fritidsassistentens beslut enligt lotterilagen § 17 för Mariestads BOIS Hockey. (KS 

2019/413)   
 

3. Kommunstyrelsens ordförandes beslut om förtroendevaldas deltagande i 
totalförsvarsövning 2020. (KS 2019/371)  
Innehållet i beslutet är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen 15 kap. 2 § om 
försvarssekretess. 

 
4. Ekonomichefens beslut om förlängning av kommunal borgen för 

bredbandsutbyggnadför Vänerkantens fiber i Mariestad Ekonomisk förening. (KS 
2016/263)     

   

Expedieras till: 
Delegaterna 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 205                                                   Dnr 2019/00016  

Handlingar att anmäla 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen finner handlingarna anmälda.       

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsen redovisas till sammanträdet.  

Underlag för beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 16 oktober 2019 
 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 30 oktober 2019 

3. Kultur- och fritidsberedningen 
Protokoll från sammanträde den 1 november 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag ksau § 344/19 Dialogmöte (bolagsdag) mellan 
kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och byggnadsnämnden 

5. MTG Styrgrupp 
Mötesanteckningar från sammanträde den 10 oktober 2019. 

6. Skaraborgs kommunalförbund 

Protokoll från sammanträde den 11 oktober 2019 
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Kommunstyrelsen 

Bilaga 1 

Reservation § 190    

Ny punkt på dagordningen – ny skattesats 
 

 

Denna bilaga är inte justerad. 
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Kommunstyrelsen 

Bilaga 2 

Reservation § 191   Dnr 2019/00211 

Åtgärdsplaner för en budget i balans 2019 
 

 

Denna bilaga är inte justerad. 

 

 


