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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14:00-15:05 

 
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 
Göran Hellström (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ledamot 
Linnea Wall (S), ledamot 
Leif Udéhn (S), ledamot 
Marie Engström Rosengren (V), ledamot 
Carl-Gunnar Sand (SD), ledamot 
Yvonne Gogolin (M), ersättare 
Anders Bredelius (M), ersättare 
Richard Thorell (M), ersättare 
Göte Andersson (M), ersättare 
Agneta Larsson (C), ersättare 
Sebastian Clausson (S), ersättare 
Anita Olausson (S), ersättare 
Björn Nilsson (S), ersättare 
Mats Karlsson (MP), ersättare 
Jane Rosenlind (V), ersättare 
 

Övriga deltagare Kristofer Svensson, kommunchef 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Christina Olsson, ekonomichef §§ 21-23 
Elizabeth Lindholm Hahne, kvalitetssamordnare § 23 
Karin Utbo, socialchef § 20 

Justerare Ida Ekeroth 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 19-41 
 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 2020-02-10 

Anslagsdatum 2020-02-11 Anslaget tas ner 2020-03-04 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 19                                                   Dnr 22051  

Godkännande av dagordning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 20                                                   Dnr 2020/00016  

Återrapport från dialog med Arbetsförmedlingen 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Bakgrund 

Arbetsförmedlingens lokala kontor är ett viktigt redskap för den nationella 
arbetsmarknadspolitiken och för kommunen. Arbetsutskottet noterar att kontoret i 
Mariestad har stängts, trots att fortsatt nedläggning av lokala kontor har stoppats. Detta 
medför för kommunen verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar och kraftigt 
försämrade samverkansmöjligheter mellan statliga instanser och kommunen för att minska 
arbetslösheten.  

På kommunstyrelsens sammanträde den 8 januari 2020 fick kommunchefen i uppdrag att 
bjuda in den lokala chefen för Arbetsförmedlingen i Skaraborg till arbetsutskottets 
sammanträde. Arbetsutskottet önskade få en dialog om det aktuella läget för 
Arbetsförmedlingen i Mariestad.  

Peter Sand Larsson, chef för Arbetsförmedlingen i Skaraborg var inbjuden till mötet den 5 
februari 2020 för dialog om aktuellt läge och framtid. Socialchef Karin Utbo deltog i 
dialogen då frågorna i hög grad har verkan på arbetsmarknadsenhetens område. 

Socialchefen har bjudits in till kommunstyrelsens sammanträde för att rapportera från 
dialogmötet.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 41 

Muntlig information på sammanträdet      

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-10 

Sida 5 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 21                                                   Dnr 26763  

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen, helår 2019 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner genomförd intern kontroll. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder för att åtgärda 
de brister som medför att kontrollmomenten vad gäller dokumentation vid 
direktupphandlingar samt riktlinjer för rekrytering inte uppfylls. 

3. Stickprov ska tas inom de två ovan nämnda kontrollmomenten. Återrapport ska 
därefter ske till kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 2020.  

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagens 6:e kapitel 1 § uppsiktsplikt. 
Uppsiktsplikten medför att kommunstyrelsen har ansvar för att samtliga nämnder 
följer kommunfullmäktiges fastställda regler och riktlinjer. För att kontrollera att 
dessa efterlevs ska kommunstyrelsen årligen fastställa en intern kontrollplan med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Kommunstyrelsen ska även upprätta en intern 
kontrollplan för den egna verksamheten. Kommunstyrelsen antog den 18 december 
2018, § 234, en kontrollplan för år 2019 innehållande nedanstående kontrollmoment:  

 Kontroll av dokumentation vid direktupphandlingar.  

 Kontroll av att kommunens riktlinjer för rekrytering följs.  

 Kontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på uppföljning av 
tillbud och arbetsskador.  

 Kontroll av att delegationsordning efterlevs.  

 Kontroll av tillämpning av visselblåsarfunktionen.  

 Kontroll av uppföljning av åtgärdsplaner med anledning av underskott vid 
prognostillfällen.  

 Kontroll av att inköpta produkter har rätt pris, att rätt produkt levererats 
samt att rätt belopp fakturerats.  
 

I samband med tertial 3 och årsbokslutet har en uppföljning av intern kontrollplanen 
och dess kontrollmoment genomförts och sammanställts i en rapport. För status se 
bifogad rapport ”Intern kontroll 2019 helår, kommunstyrelsenämnden”.  
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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 § 16/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-09 

Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-08 

Rapport ”Intern kontroll 2019 helår, kommunstyrelsenämnden” 

Protokollsutdrag ks § 234/18 

 

Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
HR-chef Per Johansson 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-10 

Sida 7 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 22                                                   Dnr 2018/00410  

Uppföljning av intern kontroll för Mariestads kommun, helår 
2019 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner genomförd intern kontroll. 

2. Kommunstyrelsen ger berörda nämnderna i uppdrag att vidta åtgärder för att 
åtgärda de brister som medför att kontrollmomenten inte uppfylls. 

Kommunstyrelsen   
- Dokumentation vid direktupphandlingar  
- Riktlinjer för rekrytering 

Socialnämnden 
- Resurspersoner 

Tekniska nämnden 
- Dokumentation vid direktupphandling 
- Inköp (avtalstrohet)  

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagens 6:e kapitel 1 § uppsiktsplikt. 
Uppsiktsplikten medför att kommunstyrelsen har ansvar för att samtliga nämnder 
följer kommunfullmäktiges fastställda regler och riktlinjer. Respektive nämnd ska 
årligen med utgångspunkt i risk och väsentlighet fastställa en intern kontrollplan. 
Vidare ska rapportering av status ske vid per nämnd beslutade tillfällen. Som ett led i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt har status för respektive nämnds arbete med intern 
kontroll efterfrågats i samband med tertial 3 och årsbokslutet. En uppföljning av 
intern kontrollplanerna för respektive nämnd har skett och sammanställts i en 
rapport för Mariestads kommun. För status, se bifogad rapport ”Intern kontroll 2019 
helår, Mariestads kommun”.  

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 § 17/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-09 

Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-08 

Rapport ”Intern kontroll 2019 helår, Mariestads kommun 

 

Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonomichef Christina Olsson  
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson 
Tf. verksamhetschef miljö och bygg Malin Bengtsson 
Verksamhetschef tekniska Michael Nordin 
Chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo 
Chef sektor utbildning Maria Appelgren  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 23                                                   Dnr 2019/00345  

Kommunstyrelsens aktiviteter (verksamhetsplan) för 2020 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens godkänner verksamhetens förslag till aktiviteter för år 2020 för 
att nå kommunstyrelsens mål under mandatperioden.       

Bakgrund 

En kommun finns primärt till för sina invånare. De förtroendevaldas uppdrag är att 
omsätta ”folkviljan” till faktisk handling. Det handlar om att prioritera och styra 
resurser och aktiviteter så att högsta möjliga mervärde skapas för medborgarna.  

Grunden för målprocessen är den nya styrmodellen för Mariestads kommun. Utifrån 
styrmodellen och kommunfullmäktiges mål för mandatperioden har alla nämnder 
tagit fram mål som även de gäller under hela mandatperioden (3 + 1 år). 

Under november och december har alla verksamheter arbetat fram aktiviteter som 
beskriver hur verksamheten ska nå målen. De mål som kommunstyrelsen antagit och 
som aktiviteterna ska bidra till att nå är: 

 I Mariestad är det självklart att alla hjälps åt och att alla är inkluderade. 

 I Mariestad kan alla vistas och röra sig fritt genom säkra och tillgängliga 
miljöer. 

 Mariestad är platsen för kreativa möten för invånare, besökare, näringsliv och 
medarbetare. 

 Mariestad ligger i framkant och andra aktörer inspireras av oss. 

 Vi har ett professionellt förhållningsätt med fokus på att skapa mervärde för 
de vi är till för. 

 Företagsklimatet i Mariestad är rankat som topp 25 av landets kommuner. 

 Mariestad växer och utvecklas. 

Aktiviteterna är mätbara och beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de 
utgör en indikator för måluppfyllelsen. Aktiviteterna bildar verksamhetsplan för 
nämnden.  

Hela målprocessen inklusive aktiviteter dokumenteras i Stratsys. I samband med 
delår och helår kommer status på måluppfyllelsen följas upp och analyseras samt 
rapporteras till nämnden.   
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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 § 46/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-09 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-08   

Kommunstyrelsens aktiviteter (verksamhetsplan) för 2020, rev. 2020-02-05     

 

Expedierats till: 
Christina Olsson, ekonomichef 
Kristofer Svensson, kommunchef 
Per Johansson, HR-chef 
Åsa Alvner, chef för sektor ledning 
Thomas Johansson, chef för sektor samhällsbyggnad 
Mia Nordblom, kvalitetscontroller 
Elizabeth Lindholm Hahne, kvalitetssamordnare 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 24                                                   Dnr 2019/00398  

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för kv. Ärlan, 
Mariestads centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan för kv. Ärlan, Mariestad 
centralort, Mariestads kommun.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019, § 195, om uppdrag att ändra 
detaljplanen för kv. Ärlan. Syftet med ändringen är att upphäva gällande 
tomtindelning för kvarteret. Detta för att möjliggöra fastighetsreglering av 
fastigheterna Ärlan 3 och Ärlan 4 genom sammanslagning till en fastighet. 

Förslag till ändring av detaljplan har varit föremål för samråd under perioden  
12 december 2019 till och med 7 januari 2020. Inkomna synpunkter har 
sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse  

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 § 43/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-23 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-15 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Samrådsredogörelse       

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Assistent Anneli Åkesson 
Mariehus VD Stefan Rånes 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 25                                                   Dnr 2016/00228  

Beslut om antagande: Detaljplan för Kv. Niten & Spiken, 
Haggården, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till detaljplan för Kv. Niten och Spiken, 
Haggården, Mariestads kommun, ska antas.  

Bakgrund 

Dåvarande Stadsplaneavdelningen fick den 5 maj 2016 i uppdrag av 
kommunstyrelsens arbetsutskott, § 235, att upprätta förslag till ny detaljplan för kv. 
Niten och Spiken. Planområdet är cirka 8 ha och är beläget mellan befintlig 
verksamhet och ån Tidan, i Haggårdens östra verksamhetsområde. Planområdet ägs 
av kommunen och arrenderas idag ut som jordbruksmark.    

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvidgning av industrimark i östlig riktning, 
mot Tidan. Expansionen av industrimarken möjliggör vändning för större 
transportfordon inom fastigheterna. Aktuell mark som föreslås tillfogas 
kvartersmarken får endast bebyggas med komplementbyggnader och regleras därför 
med korsmark i plankartan. Delar av utvidgningen omfattas av strandskydd (100 
meter från Tidans strand). Det särskilda skäl som föreligger för upphävande av 
strandskydd är att marken behöver tas i anspråk för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området (7 kap. 18c § 4 
MB). 

Detaljplaneförslaget var föremål för samråd hösten 2016 och granskning hösten 
2019. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett särskilt 
utlåtande och en samrådsredogörelse. Med anledning av inkomna synpunkter har 
mindre justeringar i planförslaget gjorts. Planförslagets huvudinriktning är dock 
oförändrad.  

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.     



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-10 

Sida 13 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 21/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-09 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-02 

Plankarta (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Samrådsredogörelse 

Behovsbedömning MKB 

Översiktlig geoteknisk undersökning  

Särskilt utlåtande 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planchef Adam Johansson) 
(Exploateringschef Erik Randén) 
(Assistent Anneli Åkesson) 
(Planarkitekt Erik Söderström) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 26                                                   Dnr 2017/00303  

Försäljning av del av Klockarbol 5:46 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpeavtal där cirka 2 643 kvadratmeter av 
Klockarbol 5:46 säljs till Mariehus AB för 300 000 kronor.       

Bakgrund 

Mariehus AB planerar för ny bebyggelse i Lyrestad och har i det sammanhanget ställt 
frågan om det går att förvärva del av Klockarbol 5:46. Villkor för köpet har 
förhandlats och framgår av bifogat 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 § 48/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04 

Köpeavtal för del av Klockarbol 5:46       

 

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
Ekonomichef Eva Sandberg Mariehus, eva.sandberg@mariehus.se 

 

 

mailto:eva.sandberg@mariehus.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 27                                                   Dnr 2019/00505  

Digitalisering av förtroendevaldas ersättning - inköp av e-tjänst 
för begäran om ersättning för förtroendevalda 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till möjligheten att digitalisera hanteringen av 
arvoden och ersättning för förtroendevalda genom att köpa in Vismas e-tjänst för 
förtroendevaldas ersättning.  

2. Då digitalisering av förtroendevaldas ersättning till allra största del avser 
effektivisering och kvalitetssäkring av lönekontorets arbete ska kostnaderna för 
inköp av Vismas e-tjänst för förtroendevaldas ersättning, inklusive 
federationstjänst, årlig avgift och drift belasta lönenämndens budget.  

Bakgrund 

På uppdrag av lönenämnden har lönechefen lämnat förslag till hur förtroendevaldas 
ersättningar kan digitaliseras. Av de tre olika alternativ som föreslogs ansåg 
lönenämnden att Vismas e-tjänst var det mest lämpliga alternativet utifrån 
användarvänlighet och dess kopplingar till befintligt ärendehanteringssystem. 

Vad innebär en digitalisering av förtroendevaldas ersättningar? 

Med hjälp av en e-tjänst kan den förtroendevalde logga in med e-legitimation och 
göra sin ansökan när det passar, oavsett om det är på sammanträdet, på den ordinarie 
arbetsplatsen eller hemma. E-tjänsten är responsiv vilket gör att den fungerar i mobil, 
läsplatta och på dator. 

När den förtroendevalde har gjort sin ansökan får nämndsordförande (eller annan 
behörig aktör) en notis om att det finns en ansökan att attestera. Tack vare attesten 
kan eventuella fel upptäckas innan utbetalningen sker. Även denna e-tjänst är 
webbaserad och responsiv vilket gör tillgängligheten hög. 

När ansökan är attesterad skickas den automatiskt vidare till lönesystemet med hjälp 
av en integration. Det eliminerar möjligheten till fel orsakad av den mänskliga faktorn 
samtidigt som det sparar tid. 

Finansiering 

Lönenämnden beslutade den 10 december 2019 att digitalisera förtroendevaldas 
ersättning för samtliga MTGK kommuner genom att köpa in tilläggstjänsten Vismas 
e-tjänst ersättning till förtroendevalda. 

Årsavgiften för samtliga kommuner år 2020 uppgår till 153 000 kronor och ska enligt 
lönenämndens beslut tas inom lönenämndens befintliga budget för innevarande år. 
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Lönenämnden beslutade även att engångskostnaden om 153 000 kronor ska 
finansieras av respektive kommun enligt följande: 

Gullspångs kommun  30 600 kr  
Karlsborgs kommun   30 600 kr  
Mariestads kommun  45 900 kr  
Töreboda kommun     45 900 kr 

(Den lägre avgiften för Gullspångs och Karlsborgs kommuner beror på att dessa 
redan idag betalar den delen som avser federationstjänsten). 
 
Lönenämnden är en gemensam nämnd för fyra kommuner och kan inte fatta beslut 
som innebär tillkommande kostnader för medlemskommunerna. Lönenämnden har 
endast rätt att besluta om kostnader som belastar nämndens egen budget.  
 
Med hänvisning till det inköpsstopp som kommunfullmäktige i Mariestad beslutat 
om måste ärendet därför lyftas för beslut i kommunstyrelsen.  

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 § 25/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-09 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-18 

Beslut i lönenämnden 2019-12-10 § 39, Digitalisering av förtroendevaldas ersättning. 

Avtal för federationstjänst, Mariestads kommun. 

Tilläggsavtal för ersättning till förtroendevalda, Mariestads kommun. 

Skrivelse upprättad av lönekontoret 2019-11-27, Digitalisera ersättningen till 
förtroendevalda med Vismas e-tjänst.  

 

Expedieras till: 
Gullspångs kommun 
Administrativ chef Malin Eriksson 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-10 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 28                                                   Dnr 2019/00415  

Riktlinjer för VA-lån inom MTG 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för VA-lån.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har de senare åren byggt ut kommunala VA-tjänster till nya 
områden i enlighet med kommunens VA-plan. När kommunen beslutat om 
verksamhetsområde, byggt ut de kommunala VA-tjänsterna och meddelat 
fastighetsägarna vart de kan ansluta sig till det kommunala systemet uppstår det en 
betalningsskyldighet. Fastighetsägaren blir skyldig att betala en anläggningsavgift till 
kommunen, en kostnad som i vissa fall kan vara betungande för den 
betalningsskyldige. Enligt § 36 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska 
kommunen erbjuda delbetalning av anläggningsavgiften på upp till tio år under vissa 
förutsättningar för att underlätta för den betalningsskyldige.  
 
Verksamhet teknik har med anledning av ovanstående upprättat förslag till riktlinjer 
för VA-lån. 
 
Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2019, § 
179, där nämnden föreslog kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång att anta riktlinjer VA-lån. Ärendet återremitterades av kommunstyrelserna 
i Töreboda och Gullspång för förtydligande av när villkoren känns betungande. 
Verksamhet teknik har gjort redaktionella ändringar samt tagit bort texten om att 
taxeringsvärdet skulle ha en inverkan på om avgiften var betungande eller inte.  

Ärendet har beretts i MTG:s kommunchefsgrupp.  

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 § 33/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-10 

Protokollsutdrag tn § 220/19 
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Tekniska chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-03 

Riktlinjer för VA-lån 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Töreboda kommun) 
(Gullspångs kommun) 
(Enhetschef VA Amanda Haglind) 
(Teknisk chef Michael Nordin)  
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 29                                                   Dnr 2016/00420  

Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för Mariestads 
kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget gällande lokala ordnings-
föreskrifter för Mariestads kommun.       

Bakgrund 

Syftet med ordningsföreskrifter är att tydliggöra vilka regler som gäller för allmän 
ordning och säkerhet på offentlig plats. Dessa bestämmelser regleras i  
3 kapitlet ordningslagen. Utöver dessa bestämmelser har kommunen möjlighet att 
komplettera med ytterligare regler om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas i 
den egna kommunen. Detta görs i så kallade lokala ordningsföreskrifter.  
 
De lokala ordningsföreskrifterna för Mariestads kommun antogs av kommun-
fullmäktige 1996 och reviderades senast år 2002.  
 
Vid fullmäktiges sammanträde den 31 oktober 2016 beslutade kommunfullmäktige 
att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en översyn av kommunens lokala 
ordningsföreskrifter. Uppdraget vidaredelegerades till sektor ledning i samråd med 
sektor samhällsbyggnad.  
 
Administrativa enheten har tillsammans med representanter från sektor 
samhällsbyggnad upprättat ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter. 
Föreskrifterna har främst justerats för att överensstämma med annan lagstiftning, 
andra styrande dokument och regler som tillkommit efter år 2002.  

 

Följande paragrafer är reviderade: 

§ 3 Punkt 2. Komplettering med text om parkering för personbil klass II, 
  dvs ställplatserna i centrum. Dessa parkeringar utgör ej offentlig plats.  
 
  Punkt 3. Korrigering avseende vilka badplatser som utgör allmänna 
  bad.  
 

§ 4 Komplettering om vad som gäller för lastning av varor i närhet till  
  gång- och cykelbanor. 

§ 7 Komplettering med information om att det krävs polistillstånd  
  för att ställa upp container. 
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§ 8   Komplettering med utgångspunkt i regler om trafiksäkerhet som  
  förtydligar hur och var man får sätta upp markiser, flaggor och skyltar. 
 
§ 9 Ny paragraf om växtlighet från tomt. 
 
§ 11 Redaktionell förändring. Omformulering av text för att bli mer 
  läsvänlig. 
 
§ 17+18 Förtydligande om var hundar ska hållas kopplade samt att avföring  
  från hund ska plockas upp.  
 
§ 20 Ny paragraf om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor som inte 
  får användas utan tillstånd från polismyndighet.    

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 § 52/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-14 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-26   

Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter, daterat 2019-10-26 inklusive 
kartbilaga 

Aktuella ordningsföreskrifter för Mariestads kommun   

Reviderad karta 2020-02-05    

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Administrativ chef Malin Eriksson) 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson)  
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
(Tf. miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 30                                                   Dnr 2020/00023  

Arkivansvarig för kommunstyrelsen 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse chefen för sektor ledning till arkivansvarig för 
myndighetens arkiv.  

2. Kommunstyrelsen delegerar till arkivansvarig att utse arkivredogörare för 
myndigheten med uppdrag att vårda myndighetens arkiv. Kommunstyrelsens 
delegationsordning ska kompletteras med denna punkt.  

3. Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att också aktualisera beslut om 
arkivansvarig och arkivredogörare.       

Bakgrund 

Enligt Mariestad kommuns reglemente för arkivvård är kommunstyrelsen 
kommunens arkivmyndighet. Arkivmyndigheten har tillsynen över att kommunens 
samtliga myndigheter fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen och detta reglemente. 

Enligt § 4 i reglementet för arkivvård ska det hos varje myndighet finnas en 
arkivansvarig och annan personal för att ansvara för arkivuppgifterna hos 
myndigheten. I reglementet föreslås att förvaltningschef ska vara arkivansvarig.  

En översyn av myndigheternas arkivarbete och tillhörande dokumentation 
genomförs av kommunarkivarien och som ett led i detta arbete kommer en del beslut 
kopplat till arkivfrågor att aktualiseras. Beslut om arkivansvarig är en sådan fråga.   

Arkivorganisation 

Myndighetens arkivorganisation består av en arkivansvarig och arkivredogörare. 
Arkivansvarig är som regel sektorchef eller verksamhetschef. Den arkivansvarige 
beslutar om vilka och hur många arkivredogörare arkivmyndigheten behöver. Vid 
behov kan även en huvudarkivredogörare utses som har samordningsansvar för 
närarkiven inom nämnden. Arkivredogörare och eventuell huvudredogörare 
meddelas till kommunarkivarien. 

Kommunarkivarien har det övergripande ansvaret för kommens arkivfunktion och är 
ansvarig för centralarkivet.  

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 § 47/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-21 

Arkivorganisation – exempel 

Reglemente för arkivvård       

 

Expedierats till: 
(Sektorchef Åsa Alvner) 
(Kommunarkivarie Jessica Green) 
(Samtliga nämnder (via nämndsekr.)) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 31                                                   Dnr 2011/00330  

Yttrande i mål M10193-19 om vindkraftpark vid Västra 
Kinneskogen i Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mariestads kommun (kommunen) vidhåller sin inställning enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2018, § 77, att inte tillstyrka den av 
miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutade vindparken i Västra Kinneskogen 
Mariestads kommun. 

2. Kommunen yrkar att överklagande av Vasa Vind AB (klagande) ska avslås och 
att Mark- och miljödomstolens, vid Vänersborgs tingsrätts, dom den 10 
september 2019, i mål M 4273-17, ska stå fast. 

3. Kommunen hänvisar till det kommunen tidigare anfört i målet.        

Bakgrund 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har i föreläggande daterat den 
31 maj 2018 till Mariestads kommun begärt att kommunen särskilt ska yttra sig över 
frågan om kommunfullmäktige nu tillstyrker eller nu inte tillstyrker den av 
miljöprövningsdelegationen den 27 september 2017, beslutade vindkraftparken (dnr 
551-12939-2013).  

Kommunfullmäktige har i beslut den 16 juni 2014, § 92, tillstyrkt att 
miljöprövningsdelegationen meddelar tillstånd enligt miljöbalken till en vindkraftpark 
med max tolv verk inom Västra Kinneskogen i Mariestads kommun. Till grund för 
beslutet att tillstyrka ansökan fanns en överenskommelse med sökanden, Vasa Vind 
AB. Överenskommelsen gick ut på att Vasa Vind AB skulle tillmötesgå de krav som 
kommunen satt upp i sin vindkraftplan (tematiskt tillägg till översiktsplanen) och som 
innebar att vindkraftverk inte ska placeras närmare bostäder och fritidshus än 900 
meter, motsvarande 35 dB(A).  

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i 
tillståndsbeslutet valt att inte fästa någon vikt vid kommunens översiktsplanering och 
har inte heller beaktat kommunens vilja att begränsa miljöpåverkan från 
vindkraftparken, utan i stället hänvisat till egen praxis och tillåtit en högre ljudnivå på 
40 dB (A). Mariestads kommun har som en följd av detta överklagat 
miljöprövningsdelegationens beslut och även meddelat att det beslut om att tillstyrka 
ansökan som tidigare fattats av kommunfullmäktige, som en följd av detta, inte 
längre gäller. 

Klagandens överklagande och argumentation föranleder kommunen att göra vissa 
förtydliganden. 
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Enligt kommunens mening saknar MÖD 2014:36 betydelse för nu aktuellt fall, 
eftersom kommunen inte överklagat i det aktuella fallet. 

MPD är beslutsmyndighet för klagandens ansökan om tillstånd till vindpark. MPDs 
beslut kan överklagas till mark- och miljödomstol. Fram till dess att ett beslut om 
tillstånd vunnit laga kraft gentemot kommunen är det en förutsättning för tillstånd 
enligt miljöbalken att kommunen tillstyrker ansökan. 

Kommunfullmäktige är inte beslutsmyndighet för klagandens ansökan om tillstånd. 
Kommunfullmäktige eller Mariestads kommun har inte skilt sig från något 
beslutsärende angående om vindparken ska få tillstånd eller inte. Kommunens 
ställningstagande om tillstyrkande medför inte negativ rättskraft gentemot 
kommunen på det sätt klaganden gör gällande.  

Det är en förutsättning för tillstånd enligt ansökan att kommunen tillstyrker.  

Kommunens ställningstagande om tillstyrkande är inte ett gynnande 
förvaltningsbeslut. Kommunens ställningstagande ger inte berörd part några 
rättigheter eller skyldigheter. Det är genom avgörandet av frågan om tillstånd enligt 
ansökan som rättigheter och skyldigheter uppkommer för berörda parter eller 
sakägare. 

Innan frågan om tillstånd var slutligt avgjord har kommunen till följd av hur 
klaganden utformat sin ansökan och hur denna beslutsprövats av MPD konstaterat 
att MPDs beslut går utöver förutsättningarna för kommunens tidigare inställning så 
som den kommit till uttryck den 16 juni 2014, § 92. Genom att klaganden i sin 
ansökan om tillstånd gått utöver sin överenskommelse med kommunen och vad som 
följer av kommunens vindkraftsplan har klaganden agerat vilseledande gentemot 
kommunen.  

Det är ostridigt att kommunen, efter föreläggande från mark- och miljödomstolen 
daterat den 31 maj 2018, innan frågan om tillstånd slutligt avgjorts, den 24 september 
2018, § 77, på en direkt fråga från rätten om kommunen tillstyrker ansökan beslutat 
att inte tillstyrka klagandens ansökan om tillstånd. 

En konsekvens av om kravet på kommunalt tillstyrkande tolkas så som klagande gör 
gällande är att ett kommunalt tillstyrkande då skulle innebära en fullmakt in blanco 
för sökanden att därefter justera, utöka eller förändra sin ansökan på ett sätt som går 
utöver vad kommunen vid ett tillstyrkande har att förutsätta. En sådan ordning skulle 
minska förutsägbarheten för samtliga parter i en tillståndsprocess och därigenom 
skapa onödiga svårigheter för etablering av vindkraft. 

Laglighetsprövning enligt 13 kapitlet kommunallagen av kommunens 
ställningstagande om klagandens ansökan ska tillstyrkas eller inte och klagandens sätt 
att argumentera kring detta synes innebära att kommunen enligt klagandens mening 
varit förhindrad att sanningsenligt besvara en direkt fråga från den domstol som haft 
att pröva frågan om tillstånd om kommunens inställning till klagandens ansökan och 
om kommunen nu tillstyrker vindkraftparken. 
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Klagandens sätt att se på laglighetsprövning av kommunens ställningstaganden 
riskerar att medföra en ordning där enskild som är missnöjd med kommunens 
inställning i ett ärende som överklagas enligt förvaltningslagen även för egen del eller 
via ombud kan initiera en laglighetsprövning av kommunens alla ställningstaganden 
inom ramen för prövningen och på detta sätt fördröja överprövningen. Inställningen 
att kommunens ställningstaganden som part ska vinna laga kraft för att vara giltiga 
framstår som orimlig. 

Kammarrätten i Jönköping har den 17 januari 2020, mål nr 3734-19, beslutat att ej 
meddela prövningstillstånd angående Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 7 
november 2019 i mål nr 5312-18 (se bilagor). 

Detta sätt att se på laglighetsprövningens funktion skulle avsevärt försvåra 
kommuners, myndigheters och domstolars handläggning av ärenden som överklagas 
enligt förvaltningslagen där en kommun är part. 

Som huvudregel är kommunala beslut direkt verkställbara. I det aktuella fallet prövas 
klagandens rättsliga intressen som part inom ramen för den nu aktuella 
tillståndsprövningen. Funktionen av att göra tillståndsprövningen beroende av en 
laglighetsprövning av kommunens ställningstagande av om kommunen tillstyrker 
eller inte framstår som oklar.  

Det är en självklar del av mark- och miljödomstolens tidigare och mark- och 
miljööverdomstolens kommande prövning av frågan om tillstånd till aktuell vindpark 
att ta ställning till om kommunen tillstyrker. 

Mariestads kommun tillstyrker inte ansökan om tillstånd till Vindpark Västra 
Kinneskogen. 

Kommunjuristen har upprättat ett förslag till yttrande till Svea Hovrätt, Mark- och 
miljööverdomstolen daterat 2020-01-23. Yttrandet ska vara domstolen tillhanda 
senast den 14 februari 2020.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

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

Protokollsutdrag ksau § 49/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-24 

Kommunjuristens yttrande, daterad 2020-02-23  

Föreläggande från Svea Hovrätt, daterad 2020-01-13 

Mark- och miljödomstolens prövningstillstånd, aktbilaga 8 

Överklagande i mål, aktbilaga 1-2   

Beviljat anstånd enligt begäran t.o.m. 2020-02-14, att inkomma med svarsskrivelse enligt 
föreläggande, aktbilaga 11. 

Kammarrätten i Jönköping dom 2020-01-17, mål nr 3734-19 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 7 november 2019 i mål nr 5312-18    

 

Expedieras till: 
Svea Hovrätt, Rotel 0601, Mark- och miljööverdomstolen, Mål nr 10193-19 svea.hovratt@dom.se 

 

mailto:svea.hovratt@dom.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 32                                                   Dnr 2019/00491  

Motion om biologisk mångfald 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen om biologisk mångfald ska anses 
besvarad med hänvisning till att kommunstyrelsen beslutat att ta fram en 
handlingsplan för Agenda 2030. I handlingsplanen kommer åtgärder för att nå mål 15 
om bland annat biologisk mångfald att tas fram.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
kommunen och dess bolag tar fram planer för att successivt öka den biologiska 
mångfalden samt att arbetet med att öka den biologiska mångfalden följs upp 
redovisas årligen. 

Kommunfullmäktige har den 9 december 2019, § 96, beslutat att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Kommunstyrelsen har den 11 november 2019 beslutat att ta fram en handlingsplan 
för att nå målen i Agenda 2030. Ett av målen i Agenda 2030, mål 15, handlar 
specifikt om landbaserade ekosystem och biologisk mångfald.  

Sektor samhällsbyggnad föreslår därför att arbetet med att ta fram handlingsplaner 
för ökad biologisk mångfald och även främjande av ekosystemtjänster som förefaller 
vara intentionen i motionen beaktas i kommunens samlade arbete med 
handlingsplanen för Agenda 2030. Motionen kan därmed anses vara besvarad.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) och Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen. 
 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
 

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

Protokollsutdrag ksau § 27/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-07 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-03 

Protokollsutdrag kf § 96/19 

Motion om biologisk mångfald från Mats Karlsson (MP)  

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
(Motionären Mats Karlsson (MP)) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 33                                                   Dnr 2019/00362  

Motion om att motarbeta spridning av invasiva arter 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 30 september 2019, 
§ 60, förslagit att:  

 kommunen utreder om det finns invasiva arter i kommunen 

 det ska finnas tydlig och lättillgänglig information om invasiva arter på 
kommunens hemsida 

 det finns ett lättillgängligt sätt att anmäla om man hittar en invasiv art 

 kommunen bekämpar invasiva arter på kommunal mark 

 förekomsten av invasiva arters utbredning i kommunen regelbundet följs 
upp. 

Kommunfullmäktige har i beslut överlämnat ärendet till kommunstyrelsen, sektor 
samhällsbyggnad för beredning. 

Sverige har implementerat EU-förordningen genom Förordning om invasiva 
främmande arter 2018:1939. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har en central roll i 
arbetet mot invasiva främmande arter.  

Enligt Naturvårdsverket finns just nu 66 arter på EU-förteckningen över invasiva 
främmande arter, vilka inte får introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att 
bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera dessa arter. Tjugo av de 
EU-listade arterna finns eller har förekommit i Sverige.  

Av Naturvårdsverkets informationsbroschyr framgår att kommunerna har en viktig 
roll i arbetet med att förhindra och bekämpa invasiva främmande arter. Kommunen 
är ofta ansvarig för parker och andra allmänna ytor och kan i den rollen förhindra att 
invasiva främmande arter planteras där. Kommunen har också i rollen som 
fastighetsägare ett ansvar för att bekämpa invasiva främmande växter som finns på 
den kommunala marken. Har kommunen kännedom om att en invasiv främmande 
art på unionsförteckningen växer på den kommunala marken är kommunen alltså 
skyldig att bekämpa arten.  
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Med hänvisning till att det finns ett lagkrav att bekämpa invasiva arter föreslår sektor 
samhällsbyggnad att kommunfullmäktige tillstyrker motionen. Vi vet genom fynd 
och rapporter att några invasiva arter har förekommit och troligtvis fortfarande 
förekommer inom kommunen. Bekämpningsåtgärder mot jätteloka och jättebalsamin 
har utförts av Gata/Park och AME. Inventering av kommunens mark skulle kunna 
ske inom ramen för examensarbete, praktik, sommarjobb eller liknande. Fortsatta 
bekämpningsåtgärder får planeras utifrån inventeringsresultaten eller andra rapporter 
om förekomster av invasiva arter. 

Kommunen kan hänvisa till Länsstyrelsens hemsida för vidare information om 
invasiva arter. Där finns även ett system för hur rapportering av fynd kan ske. För 
ytterligare information och reglering kring invasiva arter i Sverige hänvisas till 
Förordning om invasiva främmande arter 2018:1939.  

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 § 28/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-09 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad  

Samhällsbyggnadschefen, tjänsteskrivelse daterad 2019-12-30 

Naturvårdsverkets förteckning över EU-listade invasiva arter aug-2019 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Mark- och exploateringschefen Erik Randén) 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 34                                                   Dnr 2019/00410  

Medborgarförslag om att hyra ut odlingslotter och i samarbete 
med DaCapo anordna kurser i självhushållning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat med 
hänvisning till att planering för stadsodling och odlingslotter pågår i anslutning till 
Bäckenstugorna på Ekudden.  

Bakgrund 

En medborgare har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslagit att 
kommunen ska hyra ut odlingslotter på grönytor och i samarbete med Dacapo 
anordna kurser i självhushållning. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 november 2019, kf § 87, överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Sektor samhällsbyggnad noterar i likhet med förslagsställaren att intresset för att odla 
ökar. Kommunfullmäktige har nyligen mottagit ett annat medborgarförslag med tema 
stadsodling.  

Planering pågår för att skapa odlingsmöjligheter i kombination med studentboenden i 
anslutning till Bäckenstugorna på Ekudden. Här finns bra förutsättningar att skapa 
odlingsmöjligheter för olika kategorier. Uthyrning av odlingslotter kan också bli 
aktuellt inom området. På sikt kan det även bli aktuellt med odlingsmöjligheter på 
fler platser i kommunen.  

Sektor samhällsbyggnad har i detta ärende muntligt samrått med sektor utbildning 
angående möjligheterna att anordna kurser i självhushållning.  Dacapo Mariestad 
anser att förslaget är intressant och avser att undersöka förutsättningarna att anordna 
dylika kurser.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anders Karlssons (C) tillstyrkande av 
arbetsutskottets förslag.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterat 2020-01-07 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-03 

Protokollsutdrag kf § 87/19  

Medborgarförslaget 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 35                                                   Dnr 2019/00454  

Medborgarförslag om att skapa en stadsodling vid den blivande 
förskolan vid Kronopark 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat med 
hänvisning till att planering för bland annat stadsodling pågår i anslutning till 
Bäckenstugorna på Ekudden. 

Reservation 

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

Bakgrund 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att en stadsodling skapas i 
närheten av den blivande förskolan vid Kronopark. Stadsodlingen ska enligt förslaget 
etableras i samarbete med intresseorganisationer och förskolan. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 november 2019, § 87, överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Samråd ska ske 
med sektor utbildning. 

Sektor samhällsbyggnad anser i likhet med förslagsställaren att en stadsodling kan 
bidra till en attraktivare bostadsmiljö med nya mötesplatser samt främja kreativitet 
och engagemang. Planering pågår för att skapa odlingsmöjligheter i kombination med 
studentboenden i anslutning till Bäckenstugorna på Ekudden. Här finns bra 
förutsättningar att skapa odlingsmöjligheter för olika kategorier. Goda förutsättningar 
finns också att tillgodose övriga syften och mål som framhålls i medborgarförslaget. 
För att möjliggöra en effektiv etablering av odlingsmöjligheter bör kommunens 
resurser initialt samlas kring Bäckenstugorna. På sikt kan det naturligtvis bli aktuellt 
med odlingsmöjligheter på fler platser.  

Sektor samhällsbyggnad har i detta ärende muntligt samrått med sektor utbildning.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
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Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 30/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-10 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-30 

Protokollsutdrag kf § 87/19 

Medborgarförslaget 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 36                                                   Dnr 2019/00332  

Medborgarförslag om att utsmycka Torsöbron med flaggor 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna medborgarförslaget utan åtgärd med hänvisning 
till att det är Trafikverket som beslutar om utsmyckning av Torsöbron.  

Bakgrund 

En medborgare har i ett förslag till kommunfullmäktige föreslagit att Torsöbron ska 
utsmyckas med olika slags flaggor. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 30 september 2019 överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad konstaterar att Torsöbron ingår i det statliga vägnätet och att 
eventuell utsmyckning av bron därmed inte en är en kommunal fråga. Beslut om 
utsmyckning av statliga broar fattas av Trafikverket. Mariestads kommun har vid 
underhandskontakt med Trafikverket fått information om att det med hänvisning till 
bland annat trafiksäkerhetsaspekter inte är troligt att en ansökan om att få sätta upp 
flaggor på bron kommer att prövas positivt.  

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 § 31/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-07 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-03 

Protokollsutdrag kf § 60/19 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
(Kommunfullmäktige (anmäls)) 
(Förslagsställaren) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 37                                                   Dnr 2019/00336  

Medborgarförslag om att utsmycka Sandbäcksrondellen, 
Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utifrån förväntad industriell utveckling kommer Mariestads kommun att 
genomföra en trafikutredning som bland annat omfattar Sandbäcksrondellen. 
Innan dess kommer gestaltningsfrågorna att ligga vilande. 

2. I samband med framtida gestaltning av rondellen ska detta medborgarförslag 
prövas tillsammans med annan utformning. 

3. Kommunstyrelsen anser därmed medborgarförslaget som besvarat.  

Bakgrund 

En medborgare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
Sandbäcksrondellen ska utsmyckas med en modell av Torsöbron. Modellen föreslås 
vara belyst och försedd med flaggor. Förslaget bygger vidare på idén om sjöteman i 
stadens rondeller. 

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

Sandbäcksrondellen är en viktig trafikplats i Mariestad. Rondellen kommer i 
framtiden också att få en alltmer framträdande funktion för godstransporter i och 
med utbyggnaden av E20 och planerad expansion av industrier i Mariestad. Det 
betyder att rondellens utformning behöver ses över. Det kan bli aktuellt att bygga ut 
rondellen. Det är därför inte lämpligt att i nuläget ta slutlig ställning till vilken 
utsmyckning som rondellen ska ha. Medborgarförslaget med ett sjötema och en 
modell av Torsöbron bör dock beaktas i det fortsatta planeringsarbetet.  

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 § 32/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-09 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-03   

Protokollsutdrag kf § 60/19 

Medborgarförslaget 

 

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

Ks § 38                                                   Dnr 2019/00408  

Medborgarförslag om att iordningsställa återvinningscentralen i 
Tidavad 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget i den del som avser 
hårdgörande av ytan. I ett första skede kommer återvinningsstationens yta att grusas 
upp. Detta innebär att återvinningsstationen kommer att vara kvar på nuvarande 
plats.    

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 
förslagit att återvinningsstationen i Tidavad förses med en hårdgjord yta, helst asfalt.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 november 2019, § 87, överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad konstaterar, i likhet med förslagsställaren, att den yta som 
återvinningsstationen är belägen på behöver iordningställas. I ett första skede 
kommer ytan att grusas upp. Arbetet är beställt och kommer att utföras under våren 
2020.  

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 § 50/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-21 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-21 

Protokollsutdrag kf § 87/19   

Medborgarförslaget     
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Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
Exploateringschef Erik Randén  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 39                                                   Dnr 2019/00368  

Medborgarförslag om att Låstad och Odensåker får postadress 
Mariestad 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.       

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
kommunen ska verka för att orterna Låstad och Odensåker ska få postadress 
Mariestad. I dagsläget har Låstad postadress Timmersdala och Odensåker har 
postadress Väring. Förslagsställaren menar att detta kan bli problematiskt då 
information som rör Mariestads kommun inte alltid förmedlas till dessa kransorter.  

Förslaget anmäldes på kommunfullmäktige den 9 december 2019 och överlämnades 
till kommunstyrelsen för beredning.  

Det går att ansöka om förändring av postnummer. Detta görs av kommunen till 
PostNord och ansökan behandlas sedan av Postnummerrådet som fattar beslut i 
ärendet. Enligt PostNord är en förutsättning för en postnummerändring att det har 
gått mer än tio år sedan tidigare ändring. Ansökan ska göras senast 1 mars och i de 
fall Postnummerrådet bifaller ansökan sker ändringen första måndagen i mars månad 
året därpå. 

Administrativa enheten har varit i kontakt med den person som är 
postnummeransvarig för Sverige på PostNord för att undersöka möjligheterna att 
ändra postnummer för Låstad och Odensåker.  

Postnummer 542 95 Timmersdala (Låstad) innehåller 69 adresser som tillhör 
Mariestads kommun och 280 adresser som tillhör Skövde kommun. I detta område 
gjordes en postnummerändring den 3 mars 2019 och i samband med den ändringen 
tittade PostNord på möjligheten att göra en kommunanpassning, det vill säga att dela 
upp ytan så att respektive postnummer bara innehöll adresser från samma kommun. 
Detta var dock inte möjligt, bland annat med anledning av kommungränsens 
dragning och hur PostNord på bästa sätt ska kunna utföra sin distribution.  

Postnummer 541 96 Väring (Odensåker) innehåller 111 adresser som hör till 
Mariestads kommun och 468 adresser som tillhör Skövde kommun. Här gjorde 
PostNord en postnummerändring 2010. PostNord meddelar att de 111 adresser som 
berörs skulle kunna få nytt postnummer med postadress Mariestad, nämligen 543 93 
Mariestad. Ett alternativ är att PostNord öppnar ett nytt postnummer, vilket är 
möjligt om det rör sig om mer än 75 adresser och gäller en kommunanpassning. 
Postnumret skulle då bli 541 99 Väring och är då ett postnummer som enkom 
omfattar adresser som hör till Mariestads kommun.  
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Det är tveksamt om kommunen bör ansöka om postnummerändring som berör 
drygt 100 personer med utgångspunkt i en enskild persons önskan. 
Medborgarförslaget föreslås därför avslås.    

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 § 51/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-23 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-23 

Protokollsutdrag kf § 96/19 

Medborgarförslaget       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Förslagsställaren) 
(Administrativ chef Malin Eriksson)  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 40                                                   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 

Exploateringschefens beslut tagna på delegation under perioden 2019-01 – 2019-12.       

 

Expedieras till: 
Delegaten 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 41                                                   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 sammanträdet den 22 januari 2020 
 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträdet den 5 februari 2020 
 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Protokollsutdrag § 14/20 Bolagsdag 2020 med Mariehus AB 
 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag § 40/20 Bolagsdag 2020 med VänerEnergi AB 

 

5. Medborgarlöfte i Mariestad 2020 (KS 2019/399) 
 

6. Gullspångs kommun (KS 2020/45) 
Protokoll från lönenämndens sammanträde den 22 januari 2020. 
 

7. Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (KS 2018/450) 
Domslut gällande tillstånd till avloppsanläggning i Mariestads kommun.   
 

8. Mariestads kommun, kommunchef (KS 2017/413) 
Skrivelse angående uppsägning av nyttjanderättsavtalet.   
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9. Kammarrätten i Jönköping (KS 2011/330) 
Överklagat avgörande i mål nr 5312-18  i ärende om Vindkraftspark. 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Kammarrätten meddelar inte 
prövningstillstånd, utan förvaltningsrättens avgörande står fast.  
 

10. VänerEnergi AB  
Protokoll från styrelsesammanträde den 11 december 2019.  
 

11. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Protokoll från direktionens sammanträde den 4 februari 2020.  

 

 

 


