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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

 
Sida 1 

  
 

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 §§ 190-191 
 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 2019-11-25 Anslaget tas ner 2019-12-17 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 190 

Godkännande av dagordning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 

 

 

Begäran om ny punkt på dagordningen 

Vid sammanträdets behandling av ärendet om åtgärdsplaner för en budget i balans 2019,  
§ 191, lyfts frågan om att få en ny punkt på dagordningen. 

Ida Ekeroth (S) yrkar att ett ärende om ny skattesats ska hanteras på dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran med hänvisning till att ett ärende om 
skattesats ska behandlas i särskild ordning, det vill säga när ärendet om beslut om budget 
tas. 

Reservation 

Ida Ekeroth (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
Ekeroth (S) lämnar skriftlig reservation, se bilaga 1 § 190. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 191                                                   Dnr 2019/00211  

Åtgärdsplaner för en budget i balans 2019 

  

Kommunstyrelsens 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 
2019. Motsvarande begäran har hanterats av utbildningsnämndens arbetsutskott för 
beslut i utbildningsnämnden den 19 november 2019.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att uppmana socialnämnden 
och utbildningsnämnden att omgående ta fram siffersatta åtgärdsplaner med 
konsekvensbeskrivningar inför 2020. 

Ida Ekeroth (S) yrkar tillägg till arbetsutskottets förslag punkt nummer två att 
fullmäktige ska godkänna socialnämndens beräknade underskott 2019 på 18 350 tkr. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Vidare yrkar Abrahamsson (M) avslag på Ekeroths (S) yrkande att kommunstyrelsen 
ska besluta att uppmana socialnämnden och utbildningsnämnden att omgående ta 
fram siffersatta åtgärdsplaner med konsekvensbeskrivningar inför 2020. Ordförande 
Johan Abrahamsson (M) ställer Ekeroths (S) förslag om siffersatta åtgärdsplaner med 
konsekvensbeskrivningar 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: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Ekonom Ida Nilsson) 
(Utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, överförmyndarnämnden (via resp. nämndsekr.)) 
(Sektorchefer/verksamhetschefer i ovan verksamhet)
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Kommunstyrelsen 

Bilaga 1 

Reservation § 190    

Ny punkt på dagordningen – ny skattesats 
 

 

 
Socialdemokraterna reserverat sig till förmån för vårt yrkande där vi föreslog 
kommunstyrelsen att 
- Föreslå fullmäktige att justera skattesatsen för 2020 till 21,76. 

- Förslå fullmäktige att höja socialnämndens budgetram med 12 000 tkr för 2020. 

- Föreslå fullmäktige att höja utbildningsnämndens budgetram med 10 800 tkr för 2020 

Den ekonomiska situationen för socialnämnden och utbildningsnämnden inför 2020 är 

alarmerande. Utan en extra budgettilldelning krävs åtgärder som kommer försämra den 

kommunala servicen i Mariestad och försvåra för kommunen att uppfylla sina 

skyldigheter gentemot medborgarna. Vi beklagar att majoriteten i kommunstyrelsen 

inte vill underlätta för nämnderna genom en höjd budgetram 2020 och inte heller vill 

öppna upp för en offentlig debatt i kommunfullmäktige om den allvarliga situationen. 

 

 

2019-11-11 

Ida Ekeroth (S) 
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Kommunstyrelsen 

Bilaga 2 

Reservation § 191   Dnr 2019/00211 

Åtgärdsplaner för en budget i balans 2019 
 

 

Socialdemokraterna reserverar sig i förmån till sitt yrkande där man  

- Uppmanar socialnämnden och utbildningsnämnden att omgående ta fram siffersatta 
åtgärdsplaner med konsekvensbeskrivningar inför 2020. 

- Föreslår fullmäktige att godkänna socialnämndens beräknade underskott 2019 på 
18 350 tkr. 
 

 

 

2019-11-11 

Ida Ekeroth (S) 

 

 


