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Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 08:00-12:30 
 

Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande 
Anders Karlsson (C), 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth Clausson (S), 2:e vice ordförande ej §§ 119, 122 pga. jäv 
Henrik Karlsson (M), ledamot 
Janne Jansson (S), ledamot ej §§ 120-121 pga. jäv 

Övriga deltagare Lars Sylvén, kommunrevisionen § 110 
Marianne Kjellquist, kommunrevisionen § 110 
Sune B. Jansson, kommunrevisionen § 110 
 
Susanne Wirdemo, kommundirektör 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Hanna Jansson, miljöstrateg § 106 
Maria Appelgren, utbildningschef § 126 
Anette Karlsson, IFO-chef § 126 
Robert Werner, fältfritidsledare § 126 
Lars Bergqvist, finanssamordnare §§ 107-108 
Camilla Källerman, controller §§ 107-108 
Per Johansson, HR-chef § 110 
Erik Randén, exploateringschef § 111 
Anna Söderman, näringslivsutvecklare §§ 112-114 
Peter Jonsson, näringslivschef §§ 115, 126 
Per Garenius, samhällsbyggnadschef §§ 112-115, 126 
Adam Johansson, planchef § 126 
Johan Myhrman, teknisk chef § 116 
Linus Gradén, projektledare § 116 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Ida Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 106-128 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth Clausson  Anders Karlsson 
ej §§ 119, 122  §§ 119-122 
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Anslagsdatum 2022-05-02 Anslaget tas ner 2022-05-24 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 106                                                   Dnr 2021/00281 

Mariestads kommuns svar i utvärdering av kommunernas 
klimatlöften 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara utvärderingen av kommunernas 
klimatlöften i enlighet med det reviderade förslag som diskuteras på sammanträdet. 
Revideringen gäller punkt 2 där arbetsutskottet förordar fleråriga projekt samt punkt 7 
där även alternativet ”Näringslivets omställning” ska kryssas för. 

Bakgrund 

Mariestads kommun har anslutit sig till ”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om”, 
som är en kraftsamling driven av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i 
Västra Götaland.  

Klimat 2030 har sedan 2021 drivit en satsning kallad ”Kommunernas Klimatlöften”. 
Mariestads kommun har deltagit i detta sedan start och har för 2022 antagit fem 
klimatlöften.  

Klimat 2030 genomför nu en utvärdering av satsningen och har ombett de 
deltagande kommunerna att besvara en kortare utvärdering. För Mariestads räkning 
har miljöstrateg Hanna Jansson tagit fram ett förslag på svar till utvärderingen. 
Klimat 2030 efterfrågar att svaren ska vara politiskt förankrade varför förslaget nu 
överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-14 

Miljöstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-13 

Enkätsvar Mariestads kommun 

 
  

Expedieras till: 
Hanna Jansson, miljöstrateg (för besvarande av enkäten senast 31/5) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 107                                                   Dnr 2021/00249 

Återrapport om bindningstid av lån 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Arbetsutskottet beslutade den 7 april 2022, § 82, att en återkoppling kring 
bindningstid av lån ska ske på nästkommande sammanträde. 

Sedan införandet av koncernbank har arbete skett med att omarbeta strukturen i 
skuldportföljen. Den ingående portföljen med struktur och bindningstid behöver 
arbetas igenom vilket sker över flera år och som även framgår i redovisade 
finansrapporter. I samband med omteckning av lån och nyupplåning sker detta till en 
längre genomsnittlig räntebindning än tidigare för att få en välstrukturerad 
låneportfölj. Vid andra tillfällen än det kan inte bindningstiden ändras.  

I samband med omsättning av lån under 2021 har en större andel av lånen fått fast 
ränta och därmed styrts mot räntemålet. Vid jämförelse med tidigare mättillfällen 
under 2021 har bindningstiden ökat vilket fortsätter under 2022. Inriktningen och en 
möjlig genomsnittlig nivå är en kapitalbindning på 2,4 år och räntebindning på 2,5 år 
vid utgången av 2022. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En koncernekonomisk finansiell nytta med samordning genom koncernbank. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen bedömning ur denna dimension i detta ärende. 

Bedömning ur social dimension 

Ingen bedömning ur denna dimension i detta ärende. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11 

Finanssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11 

Protokollsutdrag Ksau § 82/2022. 
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Expedieras till: 
Finanssamordnare Lars Bergqvist 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 108                                                   Dnr 2021/00017 

Omfördelning av politiska satsningar 2022 
  

Arbetsskottets förslag till beslut kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela följande satsningar för 2022 från 
kommundirektörens ram till berörda verksamheter: 

• Säker digital kommunikation, 240 tkr till IT 

• Fritidsbank och utökade öppettider Elvärket, 1 500 tkr till Elvärket. 

• Utveckling kommunikationskanaler, 600 tkr till kommunikation. 

• Utökad ram för arbetsmarknadsenheten för minskat stöd från 
Arbetsförmedlingen, 600 tkr till arbetsmarknadsenheten. 

• Hälsofrämjande arbete, 1 800 tkr till HR.  

• Stöd till bygdegårdsföreningar, Återföra bygdegårdsstödet om 100 000 kronor 
och verkställa utbetalningarna. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige fattade den 14 juni 2021 beslut om utökade ramar enligt ovan 
nämnda satsningar i budget 2022, § 79. Satsningarna budgeterades centralt hos 
kommundirektören. För att verksamheterna ska kunna ta del av satsningarna behöver 
ramarna omfördelas till berörd verksamhet. 

 

Säker digital kommunikation 

Säker digital kommunikation innebär att det kan skickas känslig information mellan 
myndigheter, privatpersoner och kommunen. Även den interna kommunikationen 
underlättas och beräknas vara den del som ger den största nyttan.  

 

Fritidsbank och utökade öppettider Elvärket 

För att fortsätta utvecklingen av fritidgårdsverksamheten görs satsningar på 
fritidsbanken och utökade öppettider vid Elvärket med 1 500 tkr. 
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Utveckling kommunikationskanaler 

För att fortsätta utvecklingen med att kommunen ska vara i framkant satsas 
ytterligare medel för utveckling av kommunikationskanaler om 600 tkr. Detta avser 
främst att utveckla webben för enklare sökvägar för våra kommuninvånare och 
övriga externa besökare. Projektet påbörjas under 2022 och kommer att slutföras 
under 2023. Bedömningen är att 150 tkr kommer att utnyttjas under 2022 och 
behöver föras över till kommunikationsenheten. För 2023 behövs 450 tkr. Då 
satsningen är av engångskaraktär kommer kommunikationsenhetens ram att minskas 
år 2024. 

 

Utökad ram för Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsmarknadsenheten har fått ökad budget för att kunna bibehålla befintlig 
verksamhet. Detta med anledning av att stödet från Arbetsförmedlingen och 
Samordningsförbundet minskar med 600 tkr. 

 

Hälsofrämjande arbetet 

Hälsofrämjande arbete – en fortsättning på hälsolyftet. Styrning från HR och 
satsning med 1 800 tkr. Planen är att finansiera chefsstödsprogram, införa en 
friskvårdstimme till kommunanställda, teckna avtal för personalstöd. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Detta ärende utgår från Kommunfullmäktiges budgetbeslut  
(Kf § 79/21). Beslutet omfattade nedanstående politiska satsningar. 

• Säker digital kommunikation, 240 tkr  
• Fritidsbank och utökade öppettider Elvärket, 1 500 tkr  
• Utveckling kommunikationskanaler, 600 tkr. 
• Utökad ram för AME för minskat stöd från Arbetsförmedlingen, 600 tkr  
• Hälsofrämjande arbete, 1 800 tkr  
• Kultursatsning, 1 000 tkr (1-årig satsning) 
• Stöd bygdegårdsföreningar, 100 tkr (1-årig satsning) 

 
Kvarvarande medel som inte fördelas ut till verksamheterna i detta förslag till 
beslut är följande: 

• Kultursatsning, 1 000 tkr (1-årig satsning) 
• Stöd bygdegårdsföreningar, 100 tkr (1-årig satsning) 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 
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Bedömning ur social dimension 

Detta ärende omfattar den sociala dimensionen, barnperspektivet i samband med 
utvecklingen av fritidsverksamheten, samt sociala perspektivet i samband med satsningar 
inom hälsofrämjande arbete. 

Behandling på sammanträdet 

Anders Karlsson (C) yrkar om följande tillägg till beslutet gällande kvarvarande medel 
som stöd till bygdegårdsföreningar: Återföra bygdegårdsstödet om 100 000 kronor 
och verkställa utbetalningarna. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp liggande förslag tillsammans med 
Anders Karlsson (C) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
förslagen. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-20 

Controllerns tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-12  

 
  

Expedieras till: 
Kommundirektör Susanne Wirdemo 
Controller Anna Blanck 
Controller Camilla Källerman 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 109                                                   Dnr 2019/00345 

Kommunstyrelsens aktiviteter 2022  
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

På föregående sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott beslutades att till 
nästkommande sammanträde ska en åtgärdsplan/handlingsplan redovisas för de 
aktiviteter kopplade till måluppfyllelse som är rödmarkerade för kommunstyrelsen.  

Kommundirektören har återkommit till sammanträdet med information om 
aktiviteterna. Beslut i ärendet planeras till sammanträdet i maj. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 110                                                   Dnr 2022/00016 

Dialogmöte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunrevisionen  
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. Revisionen ska kallas till ett 
uppföljande möte med arbetsutskottet den 11 maj 2022. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunrevisionen har beslutat att genomföra 
återkommande dialogmöten under året. Den 7 april 2022, § 88, genomfördes dialog 
med diskussion kring ett antal punkter såsom granskningar 2021, granskningar 2022 
och hur kommunstyrelsen arbetar med uppsiktsplikten 2022. Vid sammanträdet 
bestämdes att revisionen ska kallas till nästa arbetsutskott för fortsatt dialog kring 
revisionens uppdrag och gränsdragningar vid kontakten med kommunens anställda 
och revisionens förslag om att genomföra en medarbetarenkät. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11 

 
  

Expedieras till: 
Kommunrevisionen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 111                                                   Dnr 2021/00417 

Köp av fastighet Leksberg s:1 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen ger mark- och exploateringsenheten mandat att slutförhandla 
om köp av Leksberg s:1 till en köpeskilling om högst 2 000 000 kronor.  

2. Köpet av Leksbergs s:1 ska finansieras inom kommunstyrelsens ram för 2022. 

3. En bevarande- och skötselplan för delar av området ska tas fram. 

Reservation 

Ida Ekeroth Clausson (S) reserverar sig mot beslutet i punkt 3 till förmån för eget 
yrkande. 

Bakgrund 

Styrelsen för Leksberg s:1 har tagit kontakt med Mariestads kommun med ett 
erbjudande om att köpa de delar som kommunen inte äger i nuläget. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 27 oktober 2021 kommundirektören i 
uppdrag att hantera frågan.  

Mark- och exploatering har låtit värdera Leksberg s:1 och fått fram ett värde på  
2 000 000 kronor. Mariestads kommun äger 1/6 av Leksberg s:1 och kommer i 
motsvarande del få tillbaka på köpeskillingen. 

Skogen inom Leksberg s:1 har i delar höga naturvärden vilket ger begränsningar ur 
ett skogsskötselperspektiv. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Vid en köpeskilling om 2 000 000 kronor så innebär det att vi får tillbaka den del som 
motsvarar vårt ägande vilket ger en kostnad om ca 1 700 000 för kommunen. 

På grund av de höga naturvärdena så är det inte troligt att vi kan hämta ut något 
större skogsvärde. Viss kostnad för skötsel kommer att uppstå. Eventuellt kan en del 
av området vara av intresse för stiftet och det går inte att utesluta att det i framtiden 
går att få fram ett mindre antal tomter. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Området kommer att skötas på ett till stora delar liknande sätt som tidigare så det 
kommer inte att innebära en förändring ur den miljömässiga aspekten. 
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Bedömning ur social dimension 

Området har med sitt läge och miljömässiga kvalitéer en god betydelse ur ett socialt 
perspektiv och då inga förändringar av områdets användande planeras så är det 
värdet oförändrat.  

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) tillstyrker liggande förslag samt yrkar om följande tillägg: 
Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett kommunalt naturreservat i området 
för Leksberg s1. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker liggande förslag samt yrkar om 
följande tillägg: En bevarande- och skötselplan för delar av området ska tas fram. 

 

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

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-08 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-06 

Värdering av Leksberg s:1 

Översiktskarta Lekberg s:1 

 
  

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 112                                                   Dnr 2022/00148 

Husbilsklubbens årsmöte i Mariestad 2022 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunen upplåter uppställningsplatser för husbilar på grus- och gräsytor i och 
runt omkring Karlsholme folkpark. Rotundan används för incheckning, 
informationsställe och mindre möten.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera husbilsklubbens årsmöte i Mariestad  
26 – 29 maj 2022 med 180 000 kronor. Kommunens finansiering innefattar bland 
annat iordningsställande av ytor för husbilar före och efter evenemanget, 
sophantering, extra toaletter, duschvagnar och vägvisning. Kostnaden för årsmötet 
finansieras inom ramen för kommunstyrelsens medel till förfogande 2022. 

Bakgrund 

Mariestads kommun har av Husbilsklubben.se två gången utsetts till Årets 
husbilsvänligaste kommun, 2016 samt 2020. Enligt klubbens stadgar hålls årsmöte 
samtidigt med en årlig storträff under Kristi himmelfärdshelgen. Husbilsklubben.se 
har gästat Mariestad med sin husbilsträff två gånger tidigare.  

Årsmötesträffen har gjort att uppskattningen från husbilsgästerna, intresset för och 
kunskapen om Mariestad som en husbilsvänlig kommun ökar. Det ger också 
möjligheter att anordna liknande träffar, både stora och i mindre skala, både genom 
en trimmad organisation och kännedom om platsen för utomstående. Husbilsgäster 
är en viktig målgrupp som ständigt växer. 

Kommunstyrelsens medel till förfogande 

Förslaget är att finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens medel till 
förfogande 2022. Kvarvarande medel från kommunstyrelsens förfogandemedel, per 
den 13 april 2022 är 1 759 000 kronor. 

Förutsättningar 

Ankomst torsdag 26 maj, avresa söndag 29 maj 2022. 

Kommunen upplåter uppställningsplatser för husbilar på grus- och gräsytor i och 
runt omkring Karlsholme folkpark. I avtal mellan Mariestads kommun och 
Husbilsklubben.se regleras till exempel eventuell återställning av uppställningsytorna. 
Rotundan används för incheckning, informationsställe och mindre möten. På 
området arrangerar Husbilsklubben.se en mässa. Aktiviteter särskilt riktade till 
husbilsgästerna för att uppleva Mariestad erbjuds, såsom guidade turer och båtturer. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Det finns inga direkta inkomster till, eller inkomstbortfall för Mariestads kommun 
kopplade till husbilsträffen. Indirekt kan räknas in dygnsutlägg för husbilsgäster om 
cirka 1 000 kronor per person och natt. En viktig aspekt är att dessa gäster besöker 
vår kommun året runt, även då där det inte redan är fullt. De bidrar till 
näringslivsutvecklingen genom besök på restauranger, besöksmål, aktiviteter och 
evenemang och inte minst shopping. Årsmötesträffen i sig genererar inte lika högt 
dygnsutlägg, men i gengäld mycket uppmärksamhet och därmed marknadsföring för 
Mariestads kommun som husbilsdestination. 

 

Beräknade kostnader: 

− Duschvagnar och hyrtoaletter. 

− Vägvisningsskyltar och informationstavlor. 

− Sopcontainrar som töms under och efter evenemanget. 

− Städning på Karlsholme, inne och ute, under tiden. 

− Färskvattentapp. 

− Beredning av möjlighet till extra tömningar av svartvatten. 

− Utställning av extra elskåp för fler platser med el. 

− Återställande av ytor som använts som tillfällig ställplats. 

− Tält. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

De flesta husbilar drivs idag av fossila bränslen, vilket har en negativ påverkan på 
miljön.  

Bedömning ur social dimension 

Mariestads kommun ska vara en välkomnande kommun där alla kontakter 
genomsyras av ett gått bemötande och vara en attraktiv tillväxtkommun. En 
husbilsträff bidrar till detta, liksom att stärka den lokala stoltheten hos invånarna 
genom att välkomna nöjda gäster som i sin tur pratar gott om oss och återkommer 
till platsen. En husbilsträff fungerar som en mötesplats och främjar social samvaro. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-13 

Utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-18 
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Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef 
Näringslivsutvecklare Anna Söderman 
Näringslivschef Peter Jonsson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 113                                                   Dnr 2022/00149 

Avtal om fortsatt samverkan kring Platåbergens Geopark 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner avtal om fortsatt samverkan kring Platåbergens 
Geopark.  

2. Kostnaden finansieras inom Tillväxtavdelningens budget. 

Bakgrund 

Platåbergens Geopark ska etablera Sveriges första Unesco Globala Geopark i 
platåbergslandskapet i Västergötland. Ansökan skickades in i november 2019. 
Utvärdering på plats med representanter från Unesco skedde oktober 2021 och 
positivt svar väntas i april 2022. 

Geoparken etablerades 2017 och Grästorps kommun har nu förlängt sitt ägarskap till 
den 31 december 2024.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Geoparken finansieras med ett årligt bidrag på 50 000 från var och en av de nio 
kommuner som omfattas av verksamheten: Mariestad, Skövde, Falköping, Skara, 
Götene, Lidköping, Grästorp, Vänersborg och Trollhättan. Övrig finansiering 
kommer bland annat från Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund, EU-medel 
och sparbankstiftelser. 

Varje kommun bidrar också med 100 tjänstepersontimmar per år. Dessa fördelas 
som tidigare på styrgruppsarbete och övriga arbetsuppgifter inom kommunen 
kopplat till utveckling av geopark. Tjänstetimmarna faktureras inte.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Platåbergens Geopark bidrar till uppfyllandet av de globala miljömålen. Det finns en 
uttalad hållbarhetsstrategi och bevarandeplan.  

Kommunernas arbete och ansvar är en viktig del för att hållbarhet ska implementeras 
i praktiken vilket underlättas genom samverkan.  

Bedömning ur social dimension 

Geoparkens aktiviteter riktas mot såväl tillresande utifrån som boende, vuxna, unga 
och barn. Detta ger möjligheter till interaktion och gemenskap, ökar kunskaperna 
och stärker den lokala stoltheten. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-13 

Samhällsbyggnadschefen och näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-31 

Avtal om fortsatt samverkan kring Platåbergens Geopark, Grästorps kommun. 

 
  

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef 
Näringslivsutvecklare Anna Söderman 
Sofia Hultman, Platåbergens Geopark (sofia.hultman@grastorp.se) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 114                                                   Dnr 2022/00150 

Hållbarhetsklivet - Turistrådet Västsveriges initiativ för en 
hållbar besöksnäring 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun från och med den 1 maj 2022 
ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en 
hållbar besöksnäring. Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet är inte förbundet med 
några ekonomiska åtaganden. 

2. Mariestads kommun förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra 
grundprinciper för en hållbar besöksnäring vid beslut om 
besöksnäringssatsningar. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att nomineringen till Årets Hållbarhetskliv årligen 
görs av Näringslivsenheten.  

4. En handlingsplan- och genomförandeplan ska tas fram. 

Bakgrund 

Hållbarhetsklivet är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB som ett samlat initiativ 
för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till 
ett hållbart samhälle. Tillsammans skapas ekonomiskt bärkraftiga företag och turism 
som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattat av både boende och 
besökare. Att göra det tillsammans gör Västsverige till ett föredöme i omställningen 
till ett hållbart samhälle.  

Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär följande: 

Mariestads kommun förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper 
för en hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar. Kommunen får 
ett ramverk att använda till sina framtida besöksnäringsstrategier som är kopplat till 
Turistrådet Västsveriges strategi och till Agenda 2030. Att ansluta sig till satsningen 
innebär även att kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom 
hållbar besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får samtidigt 
möjlighet att ta del av andras initiativ. Kommunen ska aktiv ta ställning för en hållbar 
besöksnäring men förbinder sig inte till några ekonomiska åtaganden.  

Fyra grundläggande principer 

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de 
vägval som görs inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i 
Västsverige. 
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De fyra principerna: 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. 

2. Bra för både boende och besökare. 

3. Fler besökare där och när det inte är fullt. 

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter. 

Årets Hållbarhetskliv 

Ett led i att uppmärksamma initiativet Hållbarhetsklivet är den årliga utmärkelsen 
Årets Hållbarhetskliv, instiftat av Turistrådet Västsverige. En 
besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ riktat mot besöksnäringen 
belönas för sina insatser inom hållbar besöksnäring. 

Turismansvarig i respektive kommun utser sina kandidater. En delområdesjury för 
varje kommunalförbundsområde utser delområdets kandidater och en huvudjury 
utser årets vinnare.  

Bedömningskriterier 

Det kommunala initiativet/verksamheten drivs på ett hållbart och innovativt sätt i 
linje med Hållbarhetsklivets fyra grundläggande principer och är ett föredöme i 
omställningen till ett hållbart samhälle. De nominerade ska utmärka sig inom en eller 
flera av principerna. Ett kommunalt initiativ kan exempelvis röra tillståndsgivning, 
information, infrastruktur m.m., som förbättrat förutsättningarna att bedriva hållbara 
besöksnäringsföretag.  Den nominerade verksamheten kan exempelvis ha lyckats 
med att skapa nya säsonger för sin verksamhet, varit viktig för destinationens 
utveckling genom samverkan med andra aktörer, skapat modeller som gjort 
verksamheten mer ekonomiskt robust eller skapat arbetstillfällen för många på orten 
med mera. 

De nominerade behöver inte uppfylla alla fyra principer, men får inte gå emot någon 
av principerna. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet är inte förbundet med några ekonomiska 
åtaganden.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 globala målen för hållbar 
utveckling, Agenda 2030. Särskilt fokus ligger på mål 8, anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt, mål 12, hållbar konsumtion och produktion samt mål 13, 
bekämpa klimatförändringarna. 
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Bedömning ur social dimension 

Mariestads kommun skapar bästa möjliga förutsättning för både näringsliv och 
enskilda människor att göra val och avvägningar som skapar god hälsa och 
välbefinnande. Detta i sin tur utvecklar näringslivet och samhället i stort.  

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) tillstyrker liggande förslag. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker förslaget och tilläggsyrkar att 
kommunstyrelsen ska besluta att en handlingsplan- och genomförandeplan ska tas 
fram. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under propositition och finner 
att arbetsutskottet har beslutat i enligehet med förslagen. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-15 

Samhällsbyggnadschefens och näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-15 

Turistrådet Väst Sverige, skrivelse om hållbarhetsklivet 

 
  

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef 
Näringslivschef Peter Jonsson 
Näringslivsutvecklare Anna Söderman 
Turistrådet Västsverige (info@vastsverige.com) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 115                                                   Dnr 2022/00077 

Nominering till Vänerstipendiet 2022 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott nominerar m/s Marianne ekonomiska förening till 
Vänerstipendiet 2022. 

Bakgrund 

I samband med Karlstads 400-årsjubileum grundade kommunerna runt Vänern 
”Jubileumsfond för Vänern”. Fondens syfte är bland annat att uppmärksamma och 
belöna gärningar som främjar kunskapen om Vänern. Avkastningen från fonden 
genererar underlag för Vänerstipendiet. 

Samtliga tretton kommuner runt Vänern har möjlighet att nominera kandidater till 
stipendiet. Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor och delas ut i samband med 
Vänertinget som anordnas av Vänersamarbetet. 

Förslag på stipendiater ska skickas in till stipendiedelegationen senast den 11 maj 
2022 varefter delegationen utser lämplig kandidat. 

Tillväxavdelningen har berett ärendet och föreslår följande två förslag utan inbördes 
ordning: 

 

Förslag 1 

Mariestads Sportfiskeklubb 

 

Motivering: 

Mariestads Sportfiskeklubb har sedan nästan 30 år tillbaka arbetat med att skapa 
möjligheter för Tidanöringens överlevnad. I mitten av 80-talet uppmärksammade 
sportfiskeklubben stora fiskar som förgäves försökte hoppa över kraftverksdammen 
vid Mariestads stadskvarn, nära utloppet till Vänern. Fiskarna visade sig vara öring, 
en fisk som sedan istidens dagar vandrat uppför ån för att leka, men som då antogs 
vara utdöd. Sportfiskeklubben har bland annat rensat och gjort iordning lekområden 
och hade under åtta år även en fiskodling för att hjälpa igång populationen.  

Under årens lopp har sportfiskeklubben även spridit information och kunskap om 
öringen och det arbete som är gjort. Flera av insatserna för att bevara öringen har 
skett i samarbete med andra aktörer men utan sportfiskeklubbens arbete hade inte 
något av detta varit möjligt. Dessa eldsjälar har ett stort intresse, kunskap och ett 
engagemang som går utöver det vanliga. De har möjliggjort att även nuvarande och 
kommande generationer får uppleva Tidanöringen. Bland annat genom att numera 
varje höst kunna se naturens skådespel i form av hoppande och lekande öringar i 
Tidan. 
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Förslag 2 

M/s Marianne ekonomiska förening 

 

Motivering: 

M/s Marianne byggdes 1897 på Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg och kom 
till Vänern 1992. Den ekonomiska föreningen bildades 2003 i syfte att äga, upprusta 
och förvalta m/s Marianne samt att driva fartyget för uthyrning, charter och reguljära 
turer. 

 

I år firar m/s Marianne 125 år och föreningen har under de senaste åren gjort 
omfattande renoveringar med stora insatser, både i arbetstimmar och kronor, för att 
rädda kvar fartyget i drift. 

Det enorma engagemanget från medlemmarna i den ideella föreningen gör det idag 
möjligt för många personer, både lokala samt turister, att få uppleva Vänerns vackra 
skärgård och öar. 

Idag gör m/s Marianne turer till bland annat Brommö där gästerna kan vandra eller 
hyra cykel och uppleva de fantastiska sandstränderna. Ms/Marianne har turer till 
Sjötorp där passagerarna kan få se båtarna slussa sig in och ut ur Göta kanal. Fartyget 
gör även stopp vid Brygghuset i Östersundet för att passagerarna ska få sig en god bit 
mat med utsikt över det glittrande Vänervattnet. Hällekis vid Kinnekulles kant 
besöks, men även turer runt Torsö och Onsö erbjuds. 

M/s Marianne har under tiden fått fartområde D, vilket innebär att hon kan trafikera 
hela Vänern. Fartyget seglar nu som ett av Vänerns äldsta passagerarfartyg, till glädje 
för alla invånare runt sjön och för besökande turister. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11 

Näringslivschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-05 

Donationsbrev Vänerfonden 

Brev om nomineringar 2022 Vänerstipendiet 

 
  

Expedieras till: 
Näringslivschef Peter Jonsson 
Karlstad kommun (kommunledningskontoret@karlstad.se) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 116                                                   Dnr 2019/00394 

Redovisning av anbud och beslut om genomförandealternativ 
för Lekevi IP 
  

Arbetsutskotts beslut 

På grund av det absoluta behovet av snabb hantering i anbudsförfarandet och att anbudet 
är belagt med sekretess beslutar arbetsutskottet att ställa sig bakom att beslut tas genom ett 
så kallat ordförandebeslut.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom ett ordförandebeslut avseende förslag 1 
vilket innebär ytterligare tilldelning av medel om 6,6 mkr av kommunstyrelsens befintliga 
investeringsram.  

Återredovisning av beslutet ska ske till nästkommande arbetsutskott och redovisas som ett 
delegationsbeslut till kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

Bakgrund 

Den 17 november 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge verksamhet 
teknik i uppdrag att påbörja delprojekt 1, Lekevi IP (Ksau § 343/21). Delprojekt 1 
omfattar konstgräsplan, omklädningsrum, parkering samt gång och cykelväg.  

I investeringsplanen finns det avsatt 22 000 tkr under en treårsperiod enligt följande 
fördelning.  

År 2022  9 000 tkr 
År 2023 8 000 tkr 
År 2024 5 000 tkr  

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet 

 
  

Expedieras till: 
Teknisk chef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 117                                                   Dnr 2022/00155 

Avtal för MTG-gemensam säkerhetssamordning 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ingå samarbetsavtal ”MTG – samarbetsavtal 
gällande säkerhetssamordning, informationssäkerhet, dataskyddsombud och 
signalskydd” enligt upprättat avtalsförslag.  

2. Avtalet rekommenderas börja gälla den 1 juli 2022 och har en uppsägningstid på 
sex månader. 

3. Finansiering av säkerhetssamordning efter nytt avtal är att kvarvarande medel om 
901 450 kr från 2021 samt bidrag från MSB efter 1 juli tillförs Mariestads 
kommun. 

Bakgrund 

På MTG-styrgrupps sammanträde den 9 december 2021 gav styrgruppen 
kommuncheferna i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag till samarbetsavtal 
gällande säkerhetssamordning. Syftet med det nya samarbetsavtalet ska vara att det 
passar de tre kommunernas olika ambitionsnivåer. Nu gällande samarbetsavtal 
innefattar uppgifter som ingår i överenskommelsen med MSB om krisberedskap och 
civilt försvar. Dessutom innehåller avtalet arbetsuppgifter för samordnande av 
kommunernas informationssäkerhetsarbete, Dataskyddsombud (GDPR) och 
säkerhetsskyddschefsuppdraget. Avtalet gäller till och med 2022-12-31.  

Mariestads kommun har ambitionen att höja nivån på säkerhetsarbetet över lag och 
önskar därför avbryta den nuvarande omfattningen på samarbetet kring 
krisberedskap och civilt försvar för att möjliggöra en bättre intern samordning inom 
Mariestads kommuns totala säkerhetsorganisation.  

Förändringen kommer troligen innebära en kostnadsökning för Töreboda och 
Gullspång då det bidrag kommunerna får, inte fullt ut täcker de kostnader det 
innebär att fortsatt ha två säkerhetssamordnare. I kommunchefernas beredning har 
denna fråga diskuterats om huruvida Töreboda och Gullspång ska kompenseras för 
denna kostnadsökning under en viss tid, men inte kommit till en lösning som kan 
accepteras av alla.  

En annan frågeställning som diskuterats är vilken längd på uppsägningstid som ska 
vara på det nya avtalet där en jämkning skett och förslaget med en uppsägningstid på 
sex månader blir kommunchefernas gemensamma förslag. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11 

Protokoll från MTG styrgrupp sammanträde den 14 mars 2022 

Samarbetsavtal gällande säkerhetsanordning, informationssäkerhet, 
dataskyddsombud och signalskydd 

 
  

Expedieras till: 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
Kommundirektör Susanne Wirdemo 
Säkerhetsfunktionen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 118                                                   Dnr 2021/00473 

Motion om att delta på möten på lika villkor 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 

Bakgrund 

Nils Farken (S) har i en motion till fullmäktige föreslagit att fullmäktige ska godkänna 
att ledamöter deltar på distans i de sammanträden fullmäktige håller samt att 
Vänersalen ska anpassas så att hybridmöten ska kunna genomföras. Detta i syfte att 
förhindra att personer som har svårt att ta sig ifrån hemmet på grund av fysisk 
nedsättning eller liknande tvingas avstå från att delta i politiska sammanträden.  

Rättslig reglering 

Av 5 kap. 16 § Kommunallagen (2017:725) framgår att ledamöter får delta i 
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet 
ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Deltagande på 
lika villkor innebär enligt lagens mening att ljud- eller bildöverföringen måste vara av 
god kvalitet som inte får försämras under sammanträdet.  

Ljud och bild ska överföras i realtid och deltagarna måste kunna se och höra 
varandra. Bryts förbindelsen måste sammanträdet ajourneras till dess att en fullgod 
fungerande förbindelse upprättats. Detta gäller även om det endas är en av 
ledamöterna som får problem med ljud eller bildkvalitet. Om flera ledamöter deltar 
på distans måste de kunna se varandra och samtliga som deltar på plats. Den som 
deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid 
sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning. 

Eventuella slutna omröstningar kräver en teknisk lösning som säkerställer bevarande 
av valhemligheten, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att 
alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. 
Om inte samtliga krav kan tillgodoses får distansdeltagande inte ske vid 
sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas, exempelvis vid 
ärenden som gäller val eller där anställning av personal ska avgöras. 

Frågan om deltagande på distans är även reglerad i arbetsordningen för 
kommunfullmäktige. Av 11 § framgår att ledamöter får delta på distans under extra 
ordinära omständigheter. Detta under förutsättning att alla krav på deltagande på lika 
villkor enligt lag är uppfyllda. Det är ordföranden som avgör om närvaro får ske på 
distans. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-27 

Sida 27 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Bedömningen i detta fall 

Kommunallagens bestämmelser om mötesdeltagande på distans medför höga krav 
gällande tillförlitlighet på såväl den tekniska utrustningen i sammanträdessalen som 
varje enskild ledamots utrustning samt ledamotens privata internetuppkoppling. 
Dessa krav innebär i sin tur en risk för att fullmäktiges sammanträden skulle bli 
ineffektiva med ett flertal ajourneringar per möte på grund av sviktande teknik.  

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2020, Ks § 3/20, att göra Vänersalen till en 
kommunal ledningsplats. Som ett led i detta beslut genomfördes stora investeringar 
avseende den tekniska utrustningen. Bland annat införskaffades en ny ljudanläggning 
för drygt 200 000 kr. Inköp av ytterligare utrustning, såsom exempelvis utrustning för 
bildöverföring, skulle vara förenat med betydande kostnader. En total valfrihet att 
delta på fullmäktiges sammanträden på distans skulle således medföra ökade 
kostnader i form av ett antal inköp av teknisk utrustning men även mer tid som 
innebär högre arvodeskostnader för ledamöterna. 

Vänersalen är redan i dagsläget tillgänglighetsanpassad och ledamöter med olika 
nedsättningar eller liknande har möjlighet att delta på plats i sammanträdena. Av 7 § i 
lagen (1997:736) om färdtjänst framgår även att den som på grund av 
funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta 
sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel kan få tillstånd 
till färdtjänst. För detta har ledamot rätt till ersättning i den omfattning som framgår 
av 13 § i Arvode och traktamente för förtroendevalda i Mariestads kommun. 

För det fall en ledamot är förhindrad att delta i sammanträden finns ett system med 
inkallning av ersättare. Deltagande på distans är även, som ovan nämnts, reglerat i 
kommunfullmäktiges arbetsordning och kan vid extra ordinära fall aktualiseras. 
Bedömningen av detta åvilar ordföranden som fattar beslut med utgångspunkt i 
omständigheterna i varje enskilt fall. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Beslutet kan få påverkan på kommunens ekonomi om ny teknisk utrustning behöver 
införskaffas för att öka tillförlitligheten på ljud- och bildöverföringen från 
Vänersalen. För det fall motionen bifalls finns även en viss risk för att tiden för 
fullmäktiges sammanträden ökar markant på grund av teknikproblem, vilket i sin tur 
leder till en ökad kostnad i form av sammanträdesarvoden. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beslutet bedöms inte få någon direkt miljöpåverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Beslutet bedöms som utgångspunkt inte få någon särskild påverkan utifrån den 
sociala dimensionen. Detta då Mariestads kommun redan kan sägas leva upp till 
motionens intentioner, det vill säga att ingen ska tvingas avstå från att engagera sig 
politiskt och delta i sammanträden på plats i Vänersalen på grund av fysisk 
nedsättning eller liknande.  
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En total valfrihet att delta i sammanträden på distans skulle dock ur ett socialt 
perspektiv riskera att urholka förtroendet för beslutsfattandet då eventuella åhörare i 
Vänersalen inte skulle kunna interagera med samtliga deltagande ledamöter. 
Allmänheten skulle på sikt kunna få uppfattningen att de folkvalda av 
bekvämlighetsskäl inte vill närvara fysiskt när politiskt känsliga beslut ska fattas. Å 
andra sidan skulle en större flexibilitet kunna få som positiv följd att fler väljer att 
engagera sig politiskt.  

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunfullmäktiges presidiums 
förslag som innebär att motionen ska avslås. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med eget yrkande. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11 

Kommunfullmäktiges ordförandes förslag, daterad 2022-02-16 

Protokollsutdrag Ks § 3/20 

Motion om att delta i möten på lika villkor 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige 

Arvode och traktamente för förtroendevalda i Mariestads kommun. 

 
  

Expedieras till: 
Motionären 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 119                                                   Dnr 2022/00144 

Årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelsen i 
Samordningsförbundet Skaraborg 2021 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 och beslutar att bevilja 
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och de enskilda ledamöterna i förbundsstyrelsen 
för Samordningsförbundet Skaraborg för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 

Ida Ekeroth Clausson (S) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut av 
ärendet. 

Bakgrund 

Samordningsförbundet startade sin verksamhet januari 2021 och är ett resultat av 
sammanslagning av de tre tidigare förbunden Samordningsförbundet Norra, Västra 
och Östra Samordningsförbundet. Samverkande parter är kommunerna Essunga, 
Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, 
Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
och Västra Götalandsregionen. 

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av 
samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter 
att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma 
insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en 
effektiv resursanvändning. 

Styrelsen för Samordningsförbundet godkände årsredovisningen vid sitt 
sammanträde den 15 februari 2022. 

Revisorerna för Samordningsförbundet Skaraborg har granskat årsredovisning, 
räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2021. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Skaraborg 
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. 
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Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda och de har tillstyrkt att 
resultaträkning och balansräkning för förbundet fastställs. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2021. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-01 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Skaraborg 2021 

Revisionsberättelse för år 2021 för Samordningsförbundet Skaraborg 

Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2021 inom Samordningsförbundet 
i Norra Skaraborg, upprättad av KPMG i mars 2022. 

Protokollsutdrag styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg 2022-02-15, § 6 

 
  

Expedieras till: 
Samordningsförbundet Skaraborg 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kommunrevisionen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 120                                                   Dnr 2022/00145 

Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i 
Avfallshantering Östra Skaraborg 2021  
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2021 och beslutar att bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen för 
Avfallshantering Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 

Janne Jansson (S) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut av ärendet. 

Bakgrund 

Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunalförbund som ansvarar för den kommunala 
renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, 
Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. 

Direktionen för AÖS har upprättat årsredovisning för år 2021. Direktionen 
godkände årsredovisningen vid sitt sammanträde den 21 mars 2022. Resultatet för år 
2021 visar ett överskott om 3,7 mnkr, att jämföras med budgeterat resultat på ett 
underskott om 10.2 mnkr. Den främsta anledningen till resultatet är att intäkterna 
ökat efter den taxehöjning som gjordes till 2021 och som inneburit drygt 6 mnkr i 
ökade intäkter.  

Direktionen i AÖS ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt det föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 
för att det finns en tillräcklig intern kontroll.  

Revisorerna har granskat redovisning och förvaltning för år 2021 i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed. Revisorerna bedömer utifrån detta att 
årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunalförbundet 
lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2021. 

Revisorerna bedömer att utifrån årsredovisningens återrapportering att 
verksamhetens utfall är delvis förenligt med direktionens övergripande mål för 
verksamheten.  Bedömningen grundas i att fyra mål bedöms som uppfyllda, ett mål 
kan inte bedömas på grund av pågående pandemi och två mål ska bedömas under 
2022 och 2023.  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

I övrig bedömer revisorerna att verksamheten har skötts på ett, i stora delar, 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den 
interna kontrollen är tillräcklig. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-01 

Årsredovisning 2021 för Avfallshantering Östra Skaraborg 

Protokollsutdrag från direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg  

2022-03-21 § 15 

Revisionsberättelse för år 2021 upprättad av revisorerna i kommunalförbundet AÖS  

Granskningsrapport för år 2021 för kommunalförbundet Avfallshantering Östra 
Skaraborg 

 
  

Expedieras till: 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 121                                                   Dnr 2022/00147 

Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i 
Tolkförmedling Väst 2021 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beslutar att bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen för 
Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 

Janne Jansson (S) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut av ärendet. 

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som, genom att bedriva språktolk- 
och översättningsförmedling, har i uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning 
och översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet består av plats- och 
distanstolkning samt meddelarservice och översättning av text.  

Revisorerna för Tolkförmedling Väst har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet av dess direktion under år 2021.  

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar för föreskrifter som finns för verksamheten. Direktionen 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt pröva om verksamheten har bedrivit enligt de uppdrag, mål, lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen samt revisionsreglementet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och ansvarsprövning. 

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Tolkförmedling Väst har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att 
direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt för de enskilda 
ledamöterna i direktionen. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-08 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2021 

Protokollsutdrag från direktionen, § 468 - Årsredovisning 2021 

Internkontrollrapport för Tolkförmedling Väst 2021 

Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2021 

Revisionsberättelse för år 2021  

Förbundsordning 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterad 2022-03-25 

 
  

Expedieras till: 
Tolkförmedling Väst 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef Christina Olsson  
Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 122                                                   Dnr 2022/00163 

Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2021 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda 
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg för 
verksamhetsåret 2021. 

Jäv 

Ida Ekeroth Clausson (S) och Janne Jansson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
beredning och beslut av ärendet. 

Bakgrund 

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning 
för år 2021. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 

Direktionen behandlade årsbokslutet vid sitt sammanträde den 25 februari 2022 och 
beslutade då att godkänna bokslutet och att underskottet gällande 
balanskravsresultatet om -625 tkr ska återställas.  

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och 
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller 
för verksamheten.  

Revisorerna inom kommunalförbundet har granskat redovisning och förvaltning för 
2021 i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Revisorerna bedömer 
sammantaget att:  

• kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

• räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

• resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de 
finansiella mål som direktionen uppställt. Balanskravsresultatet är negativt 
och behöver återställas inom tre år för att fortsättningsvis upprätthålla en 
ekonomi i balans. 

Revisorerna menar att de inte till fullo kan bedöma om utfallet för verksamhetsmålen 
är förenliga med fastställda mål då ett antal mål saknas i återrapporteringen samt att 
ett antal mål behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre bedömning av 
måluppfyllelsen ska kunna göras.  
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Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har förbättrats, men fortsatt inte är 
tillräcklig. Förbundsdirektionen har beslutat om en internkontrollplan för år 2021, 
men det saknas en tillhörande riskanalys och en sammanfattande uppföljning för året. 
Synpunkten kvarstår därmed från år 2020.   

 

Revisorerna tillstyrker dock att:  

• Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas 
ansvarsfrihet.  

• Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning för 
2021 godkänns.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11 

Årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Revisionsberättelse 2021 upprättad av revisorerna 2021-03-09  

Granskningsrapport för årsredovisning 2021 upprättad av PwC i mars 2022. 

Granskningsrapport för god ekonomisk hushållning 2021 upprättad av PwC i mars 
2022 

Uttalande från ledningen Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022-03-09 

Protokollsutdrag från sammanträde med direktionen för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 2022-02-25, § 1 Godkännande av bokslut 2021 

 
  

Expedieras till: 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kommunrevisionen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 123                                                   Dnr 2022/00112 

Partistöd till Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet 2022 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Liberalernas ansökan om partistöd 
för år 2022. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Socialdemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2022. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Miljöpartiets ansökan om partistöd 
för år 2022. 

Bakgrund 

Liberalerna har den 7 april 2022 inkommit med begäran om partistöd för 
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts 
föregående år samt granskningsintyg.  

Socialdemokraterna har den 25 april 2022 inkommit med begäran om partistöd för 
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts 
föregående år samt granskningsintyg.  

Miljöpartiet har den 25 april 2022 inkommit med begäran om partistöd för 
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts 
föregående år samt granskningsintyg.  

Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  årligen 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har använts ska 
även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 

Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente med 
regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att förtydliga 
rutinerna och hanteringen kring partistöd.  

Enligt reglementet ska partierna i fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av 
hur stödet har använts föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i 
samband med rekvisitionen av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska 
inkomma till kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas 
fullmäktige för beslut. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-08 

Begäran om partistöd från Liberalerna 2022-04-07 

Begäran om partistöd från Socialdemokraterna 2022-04-25 

Begäran om partistöd från Miljöpartiet 2022-04-25 

 
  

Expedieras till: 
Liberalerna 
Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 
Administrativa enheten (för vidare hantering hos ekonomiavdelningen) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 124                                                   Dnr 2022/00002 

Handlingar att anmäla 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner handlingarna anmälda. 

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. Planenheten 
Förslag till detaljplan för Tidavad 4:16, Tidavad, Mariestads kommun har 
remitterats 2022-04-25 för granskning enligt 5 kap. PBL. Beslut om granskning 
fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06- 23, Ksau § 236. 
Uppdaterade granskningshandlingar finns nu tillgängliga. Med anledning av tiden 
från beslut till utskick önskas detta nu anmälas till Ksau för kännedom. 

2. Slutrapport av LOVA-projektet, Kvarndammen (KS 2020/184) 

3. Mediapoolen 
Information om att nytt styrelseprotokoll från sammanträde i april 2022 finns 
tillgängligt via webbsidan https://mediapoolen.se/dok_styrelsen/ 

4. Justitieombudsmannen (JO) (KS 2021/48) 
Begäran om kompletterande yttrande i ärende gällande rekrytering av 
kommundirektör. 

5. Länsstyrelsen Västra Götaland (KS 2020/127) 
Skrivelse från vikarierande landshövding med anledning av genomförda insatser 
under pandemin samt fortsatt beredskap. 

6. Länsstyrelsen Västra Götaland (KS 2022/172) 
Information om att fastighet Gamla Staden 6:1 är registrerad i Länsstyrelsens 
databas EBH-stödet. Databasen innehåller områden som är eller kan vara 
förorenade. 

7. Påskhälsning från Kamianets-Podilskyi City Council 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 125                                                   Dnr 2022/00003 

Inbjudningar 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner inbjudningarna anmälda. 

Bakgrund 

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. VänerEnergi AB 
Kallelse till årsstämma den 9 maj 2022. 

2. VänerEl AB 
Kallelse till årsstämma den 9 maj 2022. 

3. Mayor of Ukmergé district municipality 
Inbjudan till Ukmergé City Festival ”Symphony for Ukmergé” den 27-28 maj 
2022. 

4. Leader Nordvästra Skaraborg 
Inbjudan till föreningsstämmans årsmöte den 21 april 2022 digitalt eller på Skara 
stadshotell. Datum är nu passerat, dock har inbjudan även mailats ut separat till 
representanterna. Bilagt finns verksamhetsberättelse för 2021 samt 
årsredovisning. 

5. Fiskeområde Vänern 
Inbjudan till föreningsstämmans årsmöte den 29 april 2022. Bilagt finns 
verksamhetsberättelse för 2021 samt årsredovisning. 

6. Fiskeområde Vänern 
Save- the-date för kommande träff inför avslutande av verksamhet. Den 30 maj 
2022 blir det en träff i Mariestad.  

7. Myndigheten för digital förvaltning 
Information om Single Digital Gateway till kommuner den 3 maj alternativt 7 
juni 2022. 

8. Västra Götalandsregionen 
Konferens om att förebygga vård i nära relationer. Detta genomförs den 10 maj 
2022 på Kulturhuset i Trollhättan. 
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9. LFR Mariestad 
Bekräftelse på anmälan till bussresa den 18 maj 2022. Resan ägnas åt diskussioner 
om den svenska skogen och åt skogens betydelse. LRF kommungrupp i 
Mariestad, består av ledamöter från LRF:s lokalavdelningar i Ullervadorten, 
Odensåker, Lugnåsorten, Torsö-Hassle samt Lyrestad lokalavdelningar. 

10. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Inbjudan till avtackning av sft räddningschef Hans Ingbert den 5 maj 2022. 
Avtackningen sker med Öppet hus på brandstationen i Skövde. Anmälan sker 
senast den 25 april. 

11. Glokala Sverige 
”Save- the-date” inför kommande inbjudan till konferensen Mötesplats Agenda 
2030 den 22 november 2022. 

12. Länsstyrelsen 
Konferens den 15 juni 2022 på temat ”Social hållbarhet - från perspektivträngsel 
till perspektivgemenskap”. Konferensen genomförs digitalt. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 126                                                   Dnr 2022/00004 

Information 
  

Dialog, bland annat med anledning av incidenter i kommunen under 
påskhelgen 

Fältfritidsledare Robert Werner tillsammans med utbildningschef Maria Appelgren och 
IFO-chef Anette Karlsson har inbjudits till sammanträdet, bland annat med anledning av 
de incidenter som skedde i kommunen under påskhelgen.  

Dialog förs även om det drogförebyggande arbetet bland ungdomar där arbetsgruppen har 
fått ett uppdrag (ksau § 102/22) att arbeta med frågan och till hösten återkomma till 
arbetsutskottet med en återrapport. Bland annat diskuteras möjligheten till att öppna 
elevskåp vid misstanke om förvaring av droger. 

Ett uppföljande dialogmöte med arbetsutskottet ska genomföras innan sommaren. 

 
  

 

Samhällsbyggnadschefens information 

• Årets näringslivsgala 
Näringslivschef och samhällsbyggnadschef informerar om planeringen för 
Näringslivsgalan 2022. 

• Nya Torget 
Planchef och samhällsbyggnadschef informerar om arbetet med planeringen för 
Nya Torget. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 127                                                    

Uppdrag till kommundirektören 
  

Skolutredning återrapport 

Till nästa sammanträde i arbetsutskottet ska dialog föras med 
skollokalsutredningsgrupp tillsammans med styrgruppen för skolutredningen. 
Frågorna hanteras inom ramen för ett utökat arbetsutskott. Presidierna för tekniska 
nämnden och för utbildningsnämnden bjuds in. 

 
  

 

Föreningsbidrag till Mariestads ridklubb 

Mariestads ridklubb har behov av att få tillgång till en traktor för att kunna bedriva 
sin verksamhet. Ridklubben har många ungdomar som medlemmar, företrädandevis 
flickor. Precis som riktat stöd gick till Ishockeyklubben i form av ny ismaskin, som 
även de har en stor ungdomsverksamhet, företrädandevis pojkar, är viljeyttringen att 
ge nödvändigt stöd till verksamhetens möjlighet till praktiskt genomförande.  

Kommundirektören får i uppdrag att bereda frågan om att bistå Mariestads ridklubb 
med föreningsbidrag för att kunna tillmötesgå klubbens behov av en traktor och 
återkomma till arbetsutskottet med förslag till beslut.   
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Ksau § 128                                                    

Rapporter 
  

Inga rapporter lämnas vid dagens sammanträde. 
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