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Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, kl. 08:00-11:45 

 
Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande ej § 131 pga. jäv 

Anders Karlsson (C), 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth (S), 2:e vice ordförande ej §§ 129, 131 pga. jäv 
Henrik Karlsson (M), ledamot 
Janne Jansson (S), ledamot 

Övriga deltagare Kristofer Svensson, kommunchef 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare (deltar på distans) 
Malin Eriksson, administrativ chef  
Karin Utbo, socialchef §§ 119-120, 136 
Maria Appelgren, utbildningschef §§ 119-120 
Anitta Into, avdelnings- och arbetsmarknadschef § 136 
Christina Olsson, ekonomichef §§ 121-123 
Lars Bergqvist, redovisningschef §§ 121-123 
Mia Nordblom, kvalitetscontroller § 121 
Thomas Johansson, samhällsbyggnadschef §§ 124-125 
Adam Johansson, planchef §§ 124-125 
Lisa Heller, planarkitekt § 125 
Ingela Backman, projektledare Steg § 136 
 

Justerare Ida Ekeroth 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 119-139 

 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson (ej § 131) Anders Karlsson § 131 

Justerande  
 

 Ida Ekeroth (ej §§ 129, 131) Janne Jansson §§ 129, 131 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Anslagsdatum 2020-04-14 Anslaget tas ner 2020-05-06 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 119                                                   Dnr 2020/00127 

Information - Aktuell lägesrapport Covid-19 

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Bakgrund 

Kommunchefen, socialchefen och utbildningschefen informerar om aktuellt läge vad 
gäller Covid-19 och kommunens åtgärder med anledning av detta.      
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 120                                                   Dnr 2016/00433  

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

1. Mariestads kommun beslutar att införa journalhanteringssystemet Millenium och 
avropar option 1 och option 3.  

Kostnaderna för option 1 och option 3 ska hanteras i kommande budgetarbete. 

2. Mariestads kommun beslutar att tacka nej till option 2, för kommunens barn och 
elevhälsa.        

Bakgrund 

Syftet med Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) i Västra Götaland är att skapa 
en modern informationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård 
med hög kvalitet och stor delaktighet. Det innebär ett helt nytt sätt att betrakta och 
hantera invånarnas hälso- och sjukvårdsuppgifter. Tidigare har den enskilde haft en 
journal hos varje vårdgivare som besökts och dessa system har inte kommunicerat 
med varandra. Detta nya system är banbrytande då den enskilde får en sammanhållen 
journal där de olika vårdgivarna alla dokumenterar i. Nyttan med detta är stor, särskilt 
inom regionens verksamheter, men också för kommunen.  

 

Systemet består av 3 delar:  

 Option 1 som ersätter kommunikationsverktyget SAMSA  

 Option 2 som är till för kommunernas barn- och elevhälsa  

 Option 3 som är journalsystemet för alla patienter i regionen  

 

Arbetet med att ta fram systemet har pågått sedan 2014 i stor samverkan med de 
framtida användarna inom sjukvården. Kommunerna har varit representerade i detta 
arbete av företrädare via VästKom och kommunerna har haft möjlighet att delta i 
flertalet olika workshops. I Skaraborg samarbetar kommunerna via Skaraborgs 
kommunalförbund. VästKom representerar samtliga regionens kommuner i arbetet 
med Millenium. I Mariestads kommun har en arbetsgrupp inom sektor stöd och 
omsorg arbetat med frågan med hjälp av de verktyg sektorn fått från VästKom. 
Sektorn har även deltagit i flertalet informationsträffar.  

Via de nätverk som drivs av Skaraborgs kommunalförbund har frågan hanterats av 
både äldre-nätverket, MAS-nätverket och socialchefsnätverket. Sektor stöd och 
omsorg har efter en samlad bedömning av nyttor och kostnader kommit fram till att 
nyttan för dem som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården överväger 
de ökade kostnaderna.  
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Skulle Mariestad inte gå med nu kommer kommunen ändå att få lägga ner ett 
omfattande arbete på att hitta andra lösningar som kan anpassas till Millenium. 

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att föreslå att Mariestads kommun ska 
avropa option 1, att kostnaden ska inarbetas i nämndens budget och att beslut om 
option 3 tas när de faktiska kostnaderna är kända, men att socialnämnden i dagsläget 
är positiva till att avropa den samma. 

Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att föreslå att Mariestads 
kommun inte ska avropa option 2. Option 2 skulle möjliggöra för skolhälsovården 
att journalföra sin dokumentation i samma system som hälso- och sjukvården, men 
övrig dokumentation kring elever ryms inte i systemet. Bedömningen är att det antal 
barn och ungdomar där det finns dokumentation från skolhälsovården som även 
övriga vårdgivare ska ha möjlighet att ta del av, är få i förhållande till den kostnad 
som krävs för att införa systemet i form av arbetstid och licenskostnader. 
Bedömningen är att option 2 inte kommer ge någon direkt besparing i arbetstid.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Protokollsutdrag sn § 30/20 

Protokollsutdrag un § 44/20       

Information till kommunerna inför beslut om avrop,  
underlag från VästKom och VGR 

Framtidens vårdinformationsmiljö, underlag från SN 

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Socialnämnden och utbildningsnämnden (via nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(MAS Pia Stenlund) 
(Utbildningschef Maria Appelgren) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 121                                                   Dnr 2020/00097  

Årsredovisning 2019 för Mariestads kommun  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2019 i Mariestads kommun.  

Arbetsutskottets beslut 

Inför beslut i kommunstyrelsen ska underlaget korrigeras för att säkerställa att 
uppgifter om exempelvis politisk organisation är korrekta.  

Bakgrund 

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. 
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, 
finansieringsanalys samt sammanställd redovisning med kommunal verksamhet i 
annan juridisk form. 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads 
kommun år 2019. Ekonomichef Christina Olsson informerar om årsredovisningen 
på sammanträdet.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-16 

Årsredovisning 2019 för Mariestads kommun       

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Kommunrevisionen)  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 122                                                   Dnr 2020/00141  

Finansuppföljning i samband med årsbokslut 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen i samband med årsbokslut 
2019. 

Arbetsutskottet beslut 

Inför beslut i kommunstyrelsen ska finansuppföljningen förtydligas vad gäller det 
som rör räntor.  

Bakgrund 

Kommunens Finanspolicy ska ge vägledning för den finansiella verksamheten. 
Kommunens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, upplåning, 
leasing, placering och borgen. Ekonomiavdelningen har sammanställt en uppföljning 
i samband med årsbokslutet 2019 för Mariestads kommun. Ekonomichef Christina 
Olsson informerar om finansuppföljningen på sammanträdet.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-24 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-23 

Finansuppföljning vid årsbokslut 2019 för Mariestads kommun       

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Revisionen) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 123                                                   Dnr 2020/00074  

Ombudgeteringar från år 2019 till år 2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera investeringsmedel för Mariestads 
kommun om total 79 977 000 kronor från 2019 till 2020.  
 

Detta medför att kommunens totala investeringsnivå för 2020 uppgår till 
270 177 000 kronor. Enligt beslutad investeringsbudget uppgår investeringsramen till 
190 200 000 kronor. Prognosen för genomförande under 2020 uppgår till 
190 200 000 kronor.     

Bakgrund 

Kommunfullmäktige fastställer varje år en investeringsbudget, med tillhörande 
finansiering. Investeringsbudgeten omfattas av flera projekt som löper över flera år. 
Bifogat underlag beskriver aktuella projekt som är föremål om ombudgeteringar från 
2019 till 2020.  

För att klara av beslutad finansieringsnivå krävs det att, investeringarna som utförs 
under året är inom beslutad ram på 190 200 tkr. Investeringsprognosen för år 2020 är 
190 200 tkr mkr, vilket är enligt beslutat investeringsbudget och finansieringsbeslut. 

Enligt policy för verksamhet- och ekonomistyrning gäller följande avseende 
ombudgeteringar 

 Kvarstående budgetmedel knutna till ett investeringsprojekt som påbörjats 
kan ombudgeteras till nästa år. 

 Underskott ett enskilt år får inte ombudgeteras om budgetmedel saknas 
nästkommande år.  

 Under pågående investerings projektets gång sker uppföljning av 
investeringarna till kommunstyrelsen i samband med tertial 1 och tertial 2 och 
tertial 3.  

Det är viktigt att skilja på ombudgetering och slutredovisning av projekt. Syftet med 
ombudgetering är se hur totala investeringsbudgeten inklusive ombudgeteringen 
kommer att finansieras inom budgetåret. Slutredovisning av projekt är när projektet 
är klart och samtidigt sker en aktivering av tillgången. 

Slutredovisning av projekt ska göras till kommunstyrelsen när projektet är klart. 
Slutredovisning ska omfatta en totalkalkyl av projektet, vilket omfattar både 
försäljningsintäkter och projektets samtliga kostnader enligt fastställd mall från 
ekonomiavdelningen.  
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-05 

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-04 

Sammanställning investeringsmedel för ombudgetering 2019 till 2020.      

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist)  
(Controller Anna Kjellberg) 
(Chef sektor Samhällsbyggnad Thomas Johansson) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Exploateringschef Erik Randén)  
(Projektchef Johan Bengtsson) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 124                                                   Dnr 2019/00272  

Yttrande över förslag till vägplan E20 Förbi Mariestad, delen 
Hindsberg - Muggebo 

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande synpunkter på 
Trafikverkets förslag till vägplan E20 Förbi Mariestad, delen Hindsberg – Muggebo: 

Kommunen har flera pågående planärenden i direkt anslutning till vägplanen. För att 
dessa detaljplaner ska kunna antas behöver kommunen tillgång till den slutliga 
vägplanegränsen. Kommun avser besluta om antagande av berörda detaljplaner innan 
sommaren 2020 och förutsätts till dess tagit del av erforderligt underlag från 
Trafikverket.  

I kommunens detaljplaneläggning i anslutning till väg E20 ska risker till olyckor med 
farligt gods beaktas. Kommunen förutsätter att Trafikverket utformar den nya vägen 
så eventuella läckande vätskor eller liknande från olycka med farligt godstransporter 
stannar inom vägplaneområdet. 

Vägplanen berörs av kommunalt väghållningsområde enligt vägplanen (1971:948) för 
Mariestad tätort. Inom området har kommunen väghållaransvar för allmän väg. 
Området avgränsas i söder av befintlig sträckning för väg E20. Kommunen bedömer 
att föreslagen vägplan på flera delar är inom det kommunala väghållningsområdet. 
Kommunen föreslår att Trafikverket genomför en översyn av hur den föreslagna 
vägplanen påverkar det kommunala väghållningsområdet i det fortsatta arbetet samt 
redovisar och föreslår en ny anpassad avgränsning av det kommunala 
väghållningsområdet. Vidare föreslår kommunen att den reviderade gränsen för 
väghållningsområdet redovisas i till vägplanen hörande plankartor för ökad tydlighet 

I aktuellt förslag till vägplan föreslås E20 bli motortrafikled. Detta innebär bland 
annat ett förbud för långsamtgående fordon (LGF) att trafikera vägen. 
Klassificeringen och förbudet kommer enligt kommunens bedömning få stor negativ 
påverkan LGF-transporter. Då E20 inte längre kan nyttjas av LGF är lantbrukare 
hänvisade till alternativa vägar från Haggården till Brodderud. Kommunen anser i 
likhet med berörda lantbrukare att Göteborgsvägen, Marieforsleden och 
Stockholmsvägen inte är lämpliga för dessa transporter. Kommunen anser att 
sträckan genom Ullervad (väg 2985, 2957 och 2959) ska byggas om för att möjliggöra 
dessa transporter på ett trafiksäkert sätt. Kommunen föreslår att sträckan inom 
ramen för en åtgärdsvalstudie, tillsammans med berörda lantbrukare, boende och 
övrigt berörda utreds för att möjliggöra LGF-transporter. Vidare anser kommunen 
att vägplanen inte tillräckligt redogör för hur Trafikverket avser tillgodose 
lantbrukarnas transportbehov och att vägplanen kompletteras med detta i 
granskningshandlingen. 

Kommunen ser positivt på Trafikverkets planerade gång- och cykelpassager över och 
under E20. Detta främjar gång och cykel som transportmedel och minskar de 
barriäreffekter som vägen medför.       
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Bakgrund 

Väg E20 ska byggas om till mötesfri väg med mitträcke, fyra körfält och planskilda 
korsningar. Projekt E20 Förbi Mariestad är ett delprojekt för hela ombyggnationen 
av väg E20. Projekt E20 Förbi Mariestad har sedan våren 2019 delats upp i två 
vägplaner, del 1 Hindsberg – Muggebo och del 2 Muggebo – Tjos. Vägplan E20 
Förbi Mariestad, del 2 Muggebo – Tjos var föremål för samråd under sommaren 
2019. 

Trafikverket har tagit fram förslag till vägplan E20 Förbi Mariestad, delen Hindsberg 
– Muggebo. Vägplanen är föremål för samråd mellan 11 mars – 2 april 2020.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-23 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-23 

Planbeskrivning 

Preliminär miljökonsekvensbeskrivning 

Översiktskarta  

Plankarta 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Illustrationskarta 1, 2, 3, 4, 5, 6  

Karta kommunalt väghållningsområde, Mariestad tätort       

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Trafikverket (investeringsprojekt@trafikverket.se) 

  

 

 

mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 125                                                   Dnr 2016/00105  

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Gamla staden 3:1 
m.fl., Mariestads centralort, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Gamla staden 3:1 m.fl., Mariestads 
centralort, Mariestads kommun.       

Arbetsutskottets beslut 

Inför beslut i kommunstyrelsen ska underlaget kompletteras gällande frågor som rör 
strandskyddet.     

Bakgrund 

Beslut om att upprätta en ny detaljplan för aktuellt område fattades av 
kommunstyrelsen den 16 maj 2016, och planenheten fick i uppdrag att göra detta. 

Gamla staden 3:1 ägs av Trafikverket och används idag mycket sparsamt. Marken har 
tidigare använts som bangård och uppläggningsplats. Trafikverket som äger marken 
har inte längre behov av detta område och är därför villiga att sälja området till 
Mariestads kommun och intilliggande industri, MannTek. Mariestads kommun 
planerar att bygga en parkeringsplats på området närmast Mariestads stationsområde 
och MannTek planerar att bygga ut pågående industriverksamhet på fastigheten 
Sutaren 4. Parkeringsplatsen avses fungera såväl som en centralt belägen 
parkeringsplats för allmänheten som för arbets- och studiependling med buss och 
tåg. Med en pendelparkering ges boende längre ifrån resecentrum möjlighet att ta 
bilen till resecentrum för vidare färd med kollektiva transportmedel. Vidare föreslås 
en gång- och cykelväg i nordsydlig riktning.  

Byggnadshöjden för föreslagen industrimark avgränsas till 10 meter för att 
harmonisera med intilliggande byggnad samtidigt som det lever upp till 
verksamhetens behov. En framtida utbyggnad av industriverksamheten avses bli i 
form av en demohall och förväntas inte ge upphov till olägenheter för omgivningen.  

I samband med Trafikverkets projekt med byggnation av en tillgänglighetsanpassad 
perrong på Kinnekullebanan i anslutning till Mariestads resecentrum framkom behov 
av flytt av spår som påverkar fastigheterna Gamla staden 6:1 (Mariestads kommun) 
och Sutaren 4 (MannTek). Den berörda marken är planlagd för industriändamål och 
behöver - för att ansökt lantmäteriförrättning ska gå igenom - planläggas för 
järnvägsändamål. Som underlag för ansökt fastighetsreglering finns ett avtal tecknat 
mellan Trafikverket, Mariestads kommun och MannTek.  
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-18 

Plankarta, antagandehandling 

Planbeskrivning, antagandehandling 

Behovsbedömning MKB 

Kontroll av schaktbotten Mariestads bangård (Miljöanalys, 2018)  

Översiktlig undersökning Mariestad bangård (AECOM, 2017) 

Riskanalys transport av farligt gods (Norconsult, 2016) 

Dagvattenutredning (Sweco, 2019) 

Samrådsredogörelse 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Mitta AB, 2020) 

Granskningsutlåtande       

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planarkitekt Lisa Heller) 
(Planchef Adam Johansson)  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 126                                                   Dnr 2020/00101  

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

1. Kommunstyrelsen beslutar att inte delta i samarbete med Länsstyrelsen vad gäller 
arbetet mot lagning av alkohol i Västra Götalands län 2019.   

2. Kommunstyrelsen påpekar att kritik som framförts inte hörsammats. Vid dialog 
med Länsstyrelsen vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2019 lyftes 
att samarbetet ska breddas och även omfatta frågor som rör drog- och 
spelmissbruk. 

Reservation 

Ida Ekeroth (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.       

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder årligen in kommunerna i länet att delta i 
arbetet mot langning. Enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor inom Länsstyrelsen 
inkom den 26 februari 2020 med inbjudan för deltagande i arbetet under 2020. 

 

Övergripande mål för arbetet är 

 Att motverka och minska ungdomars alkoholkonsumtion 

 Att senarelägga ungdomars alkoholdebut 

 Att försvåra för ungdomar att komma över alkohol 

 Att motverka illegal alkoholdistribution 

 Att skapa diskussion föräldrar emellan och med sina ungdomar 

 Att skapa diskussion och debatt hos allmänheten 

 

Sedan flera år har kommunernas, Polisens och Länsstyrelsens gemensamma arbete 
mot langning av alkohol till ungdomar i Västra Götalands län utvecklats till ett 
reguljärt arbete under hela året. I samband med riskhelger genomförs även särskilda 
insatser. Ett årshjul som visar hur arbetet löper under året har bifogats i inbjudan.  

Under år 2019 deltog 47 av de 49 kommunerna i Västra Götalands län i arbetet som 
sker i samverkan med bland annat Länsstyrelsen och Polisen. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

Sida 15 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Länsstyrelsen tar 2020 inte ut någon avgift från kommunerna som deltar i de 
gemensamma insatserna. Från kommunens sida krävs att kommunstyrelsen ska stå 
bakom arbetet och ansvara för förankring och medverkan från kommunala 
förvaltningar. Kommunerna ansvarar för den lokala mobiliseringen för att motverka 
langning av alkohol till minderåriga. 

Länsstyrelsen samordnar länets gemensamma satsning mot langning. Länsstyrelsen 
ansvarar även för kommunikationsinsatser riktade till unga vuxna (20-25 år) och 
tonårsföräldrar, stöd och material till kommunerna samt att de regionala insatserna 
följs upp. 

Polisens ansvar är att ha särskilt hög prioritet vid riskhelger, inför och under 
skolavslutningarna. Polisen ansvarar för att det finns uttalade kontaktpersoner 
gentemot kommunerna kring detta arbete  

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen ska vara att 
besluta att ställa sig bakom och delta i insatser mot langning av alkohol i Västra 
Götalands län 2020. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen ska vara att besluta att inte delta i samarbete med Länsstyrelsen 
vad gäller arbetet mot lagning av alkohol i Västra Götalands län 2019.  

Kommunstyrelsen påpekar att kritik som framförts inte hörsammats. Vid dialog med 
Länsstyrelsen vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2019 lyftes att 
samarbetet ska breddas och även omfatta frågor som rör drog- och spelmissbruk. 

 

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

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-05 

Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-04     

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2020 

Förlängd svarstid beviljad till och med en 16 april 2020  

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Folkhälsostrateg Harri Grekelä) 
(Polisen, Gunnar Åreng) 
(IFO-chef Anette Karlsson) 
(Utbildningschef Maria Appelgren) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 127                                                   Dnr 2011/00330  

Yttrande i mål nr M10193-19 om tillstånd till 
vindkraftverksamhet, Vindpark Västra Kinneskogen i Mariestads 
kommun 

  

Arbetsutskottets beslut  

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. 

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. 

Kommunen hänvisar till det kommunen tidigare anfört i målet.       

Bakgrund 

Mark- och miljööverdomstolen har i föreläggande daterat 2020-03-20 till Mariestads 
kommun gett kommunen tillfälle att yttra sig över bilagda handlingar (aktbilaga 24-26 
mål nr M10193-19). 

Kommunen hänvisar till det kommunen tidigare anfört i målet. 

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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har enligt antagen delegationsordning möjlighet att 
avge yttranden till domstol, i den mån svarstiden inte medger att kommunstyrelsens 
sammanträde kan inväntas.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-25 

Kommunjuristens yttrande, daterat 2020-03-24 

Mark och miljööverdomstolens föreläggande, daterat 2020-03-20       

 

Expedieras till: 

Kommunjurist Magnus Nilsson 
Svea Hovrätt, Rotel 0601, Mark- och miljööverdomstolen, Mål nr 10193-19 svea.hovratt@dom.se  
senast den 8 april 2020) 

mailto:svea.hovratt@dom.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 128                                                   Dnr 2020/00129  

Delägarskap i Bredband Östra Skaraborg AB 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige tillstyrker att VänerEnergi AB blir delägare i Bredband Östra 
Skaraborg AB till 20 procent av aktierna, genom en riktad nyemission. 
Köpeskillingen uppgår till 2 865 000 kronor.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet efterfrågar ett ställningstagande till när VänerEnergi lämnar 
FastBit/OpenBit.      

Bakgrund 

Sedan flera år har VänerEnergi AB fört diskussioner om att bli delägare i Bredband 
Östra Skaraborg, (BÖS AB). Sedan år 2016 finns ett avtalat samarbete beträffande 
gemensam beredskap och från 2018 finns det en avsiktsförklaring och en 
handlingsplan för det fortsatta samarbetet.  

Under förutsättning att kommunfullmäktige i Töreboda och Mariestads tillstyrker 
delägarskap i Bredbrand Östra Skaraborg är avsikten att VänerEnergi AB blir ny 
delägare under 2020 genom en riktad nyemission i BÖS AB. VänerEnergi AB ska 
förvärva 1 500 stycken nyemitterade aktier varefter det totala antalet aktier i BÖS AB 
kommer att uppgå till 7 500 stycken.  

Emissionspriset för dessa aktier har bestämts via en kombination av en 
avkastningsvärdering av BÖS AB samt vad bolaget har för justerat eget kapital i sin 
balansräkning. Värderingsmetoderna ger väldigt lika resultat. 

BÖS AB:s styrelse har beslutat att erbjuda VänerEnergi AB 1 500 nyemitterade aktier 
till priset 1 910 kronor per aktie, det vill säga till en total köpeskilling om 2 865 000 
kronor. Bredband Östra Skaraborg AB kommer vid årets bolagstämma att ändra 
firmanamn till Bosnet AB. 

Syfte med delägarskap 

Syftet med VänerEnergi AB:s delägarskap i Bredband Östra Skaraborg är bland annat 
följande:  

 Samtliga parter ska ha en ekonomisk vinning av att samarbeta jämfört med 
att agera på egen hand.  

 Samtliga parter får bättre resurser och en minskad sårbarhet för personella 
förändringar och störningar av olika slag. 
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 Kunderna ska kunna ges en bättre service, support och ett större utbud av 
tjänster jämfört med att agera på egen hand. 

 Kunderna ska erhålla bättre kvalitet och driftsäkerhet jämfört med att agera 
på egen hand. 

Ytterligare tillkommande anledningar till delägarskap är kundfokus och teknikval där 
VänerEnergi och övriga delägare i Bredband Östra Skaraborg delar samma syn på 
god service, support och felavhjälpning samt drift- och leveranssäkerhet som viktiga 
parametrar. VänerEnergi och nuvarande delägare i BÖS AB använder sig redan av 
samma teknik i näten, så kallad GPON som är en passivteknik som är mera 
leveranssäker och billigare att supporta. Ett tekniksamarbete mellan VänerEnergi AB 
och BÖS AB finns redan idag, till exempel med en gemensam beredskap. Det är 
därför naturligt att inom ramen för ett delägarskap kunna bygga upp en gemensam 
driftorganisation. 

Konsekvenser 

I och med delägarskap i BÖS AB är avsikten att VänerEnergi ska byta 
kommunikationsoperatör från Fastbit/Openbit till BÖS/Bosnet som är 
kommunikationsoperatör hos övriga delägare. Det innebär att VänerEnergi vid en 
övergång till BÖS AB som kommunikatörsoperatör kommer att avyttra all den aktiva 
utrustning man idag har till BÖS AB.  I dagsläget äger VänerEnergi den aktiva 
utrustningen i sina nät trots att det är Fastbit som är kommunikationsoperatör. 
Fastbit agerar alltså i dagsläget inte som en fullskalig kommunikationsoperatör, då 
man inte sköter den tekniska driften utan bara marknadsföring och kundbearbetning. 

Detta innebär att VänerEnergi AB kommer att lämna samarbetet med Fastbit 
/Openbit-plattformen. Konsortialavtalet med övriga delägare i Fastbit har ett års 
uppsägningstid varför en lämplig tidpunkt för byte av kommunikationsoperatör 
skulle vara 1 april 2021.  

VänerEnergi har under många år haft flera frågeställningar angående Fastbits 
verksamhet och utveckling där delägarna inte har samsyn. Från VänerEnergis sida 
menar man att man inte nått fram med sina önskemål om driftsamarbete, kundfokus 
och utveckling av tjänster.  

VänerEnergi AB har inte kunnat inleda något tekniksamarbete eftersom Fastbits 
driftorganisation Göliska IT inte tillåts agera utanför ägarkommunerna Lidköping, 
Skara, Götene. Vidare har VänerEnergi inte fått gehör för att använda en annan 
extern driftoperatör till Fastbit då övriga delägare ansett att Göliska IT ska ha 
uppdraget. Lidköpings kommun har därtill visat tveksamhet till att driva Fastbit 
vidare i nuvarande form.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-13 

Avsiktsförklaring om driftsamarbete i stadsnäten 

Konsortialavtal mellan aktieägarna i BÖS AB 
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Underlag för beslut i styrelsen för VänerEnergi AB, ” VänerEnergi AB blir ny 
delägare i Bredband Östra Skaraborg AB” 

Skrivelse upprättad av VD Rolf Åkesson 2020-03-12, Delägarskap i Bredband Östra 
Skaraborg AB  

Protokollsutdrag från styrelsens för VänerEnergi AB § 23/20      

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(VänerEnergi AB) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 129                                                   Dnr 2020/00136  

Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg år 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda 
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg för 
verksamhetsåret 2019.    

Jäv 

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

Bakgrund 

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning 
för år 2019. 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 5 mars 2020 och 
beslutade då att godkänna bokslutet. De beslutade även att inte återställa det negativa 
balanskravsresultatet med hänvisning till synnerliga skäl, det vill säga förbundets 
finansiella ställning. 
 
Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer att förbundets verksamhet har 
skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att 
den interna kontrollen har varit tillräcklig. Årsredovisningen är i allt väsentligt 
rättvisande. Den är delvis upprättad enligt lag om kommunal bokföring och 
redovisning och god redovisningssed. Revisorerna gör dock följande noteringar:  

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende att anpassning till ny lagstiftning ej skett 
i sin helhet avseende utformning av förvaltningsberättelsen. 

Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på ekonomi i balans 
för år 2019, -1.1 mnkr. 

Revisorerna kan inte bedöma om utfallet för verksamhetsmålen är förenliga med 
fastställda mål. 

Direktionen lämnar inte en sammanfattande bedömning över den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 
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Med anledning av ovanstående rekommenderar revisorerna direktionen att fullfölja 
anpassning till ny lagstiftning (LKBR) och göra uppdateringar till årsredovisningen 
2020. Vidare rekommenderas att direktionen även i övrigt ska göra justeringar i 
kommande årsredovisning i enlighet med de iakttagelser som framgår av revisionens 
granskningsrapport.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-18 

Årsredovisning 2019 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Revisionsberättelse 2019 upprättad av revisorerna 2020-03-05  

Granskningsrapport för 2019 upprättad av PwC i mars 2019. 

Protokollsutdrag från sammanträde med direktionens beredningsutskott för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2019-03-28 § 2, Revision av årsbokslut år 2018. 

Protokollsutdrag från sammanträde med direktionen för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 2019-03-05, § 3 Årsbokslut 2019       

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 130                                                   Dnr 2020/00094  

Beslut om verksamheten inom VänerEnergi AB år 2019 har 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten i VänerEnergi AB under år 2019 har 
varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen för bolaget och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.     

Bakgrund 

De aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger står under kommunstyrelsens 
uppsikt enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. Uppsikten avser främst verksamhetens 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen. 

Kommunstyrelsen ska årligen besluta enligt 6 kap. 9 § kommunallagen om 
verksamheten i sådana kommunala aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § 
kommunallagen, under föregående kalenderår, har varit förenligt med de fastställda 
kommunala ändamålen för respektive bolag och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska styrelsen 
lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Följande frågor ska läggas till grund för kommunstyrelsens beslut: 

 Lever bolagsordning och ägardirektiv upp till lagkraven i 10 kap. 3 § 
kommunallagen. 

 Överensstämmer den verksamhet som bolagen enligt bolagsordningen ska 
bedriva med de kommunala befogenheterna och de kompetensbegränsande 
principerna? 

 Förekommer några omständigheter som visar på att verksamheten i praktiken 
inte bedrivits i enlighet med de fastställda ändamålen och de kommunala 
befogenheterna? 

 

Styrelsen i VänerEnergi AB har behandlat ärendet om verksamheten i bolaget har 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen vid sitt sammanträde 2020-
03-09. Styrelsen har gjort en sammanställning med bedömning av ändamål och syfte 
för bolaget under 2019 som beskriver väsentliga händelser under året, resultatanalys 
för 2019 samt en bedömning av ändamål och syfte.  
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Styrelsen i VänerEnergi AB bedömer att: 
 

 Verksamheten har under räkenskapsåret 2019 bedrivits enligt gällande 
bolagsordning och dess ändamål och syfte samt enligt gällande ägardirektiv. 

 Bolagsordningen uppfyller kraven i Kommunallagens 10 kapitel 3 §. 

 Verksamheten har bedrivits enligt de kommunala befogenheter och de 
kompetensbegränsade principerna 

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-10 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-10 

Protokoll från styrelsemöte i VänerEnergi AB 2020-03-09, Styrelsens bedömning av 
ändamål och syfte 

Skrivelse upprättad av VänerEnergi AB, Uppföljning av verksamheten 2019       

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(VänerEnergi AB, vd Rolf Åkesson)  
(Kommunrevisionen) 
(Ekonomichef Christina Olsson)   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 131                                                   Dnr 2020/00064  

Årsredovisning för Skaraborgs kommunalförbund 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Skaraborgs 
kommunalförbund.  

Jäv 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) och Ida Ekeroth (S) anmäler jäv och deltar inte 
i beredning och beslut av ärendet.         

Bakgrund 

Från och med hösten 2019 gick Skaraborgs Kommunalförbund från att vara ett 
kommunalförbund med fullmäktige, till att vara ett kommunalförbund med 
direktion. Direktionen består av kommunalråden från Skaraborgs femton kommuner 
och ersättare, det vill säga kommunernas oppositionsråd. Tidigare var det förbundets 
fullmäktige som slutligen godkände kommunalförbundets årsredovisning, men med 
den nya organisationen tar direktionen det beslutet och rekommenderar därefter alla 
kommuner att godkänna årsredovisningen.  

Skaraborgs Kommunalförbund har godkänt årsredovisning 2019 vid sitt 
direktionsmöte den 13 mars 2020 och därefter lämnat till respektive kommuns 
fullmäktige för ett slutligt godkännande. 

Årsredovisningen innehåller förvaltnings- och verksamhetsberättelse, redovisning av 
räkenskaperna för året i en resultat- och balansräkning, 

kassaflödesanalys samt noter till. Verksamheten har under året varit omfattande och 
förbundet bedriver och är delaktig i flera projekt och verksamhetsutvecklingsuppdrag 
åt medlemskommunerna. Den ekonomiska verksamheten uppvisar ett positivt 
resultat på 482 000 kronor. Det budgeterade resultatet var 23 000 kronor. De 
huvudsakliga anledningarna till det positiva resultatet kan hänvisas till ej nyttjade 
konsultmedel, periodvisa personalvakanser samt kostnadsmedvetenhet och 
återhållsamhet hos personalen.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Årsredovisning 2019 för Skaraborgs kommunalförbund    

Protokoll från förbundsdirektionen Skaraborgs kommunalförbund 2020-03-13     
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Skaraborgs kommunalförbund)  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 132                                                   Dnr 2019/00499  

Motion om att införa lokalt tiggeriförbud 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att tiggeri eller 
passiv insamling av pengar inte bedöms strida mot den allmänna ordningen på det 
sätt som framgår i ordningslagen.     

Reservation 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.   

Bakgrund 

Fullmäktigeledamöterna från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där de 
föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att införa lokalt förbud mot tiggeri 
(passiv penninginsamling) inom vissa begränsade områden i Mariestads centralort 
genom ett tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna. Motionärerna föreslår att 
ordningsföreskrifterna ska förses med en ny paragraf med rubriken ”Insamling av 
pengar”. Paragrafen föreslås ha följande lydelse:  

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på områden som enligt 1 kap 2 § 
ordningslagen utgör offentlig plats eller jämställs med offentlig plats, markerad på 
bilaga (Nya torget med Österlånggatans gågata till Kungsgatan, Esplanaden till 
Karlagatan/Gamla torget, Stockholmsvägen från Nya torget till och med Ica Oxen, 
Kungsgatan mellan Marieholmsbron och Stadsparken samt markområdena i 
anslutning till butikerna Coop, Willys, Lidl och Netto utanför stadskärnan)”.  

Motionärerna anför också att paragrafen skulle kunna kompletteras med upplysning 
om att tillfällig insamling av pengar i bössor och liknande som sker av en ideell 
organisation till förmån för nödlidande, eller inom ramen för organisationens 
verksamhet, inte omfattas av förbudet. 

Motionen anmäldes i fullmäktige den 27 januari 2020 och överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter 

Ordningslagen (1993:1617) syftar till att trygga ordningen och säkerheten på 
offentliga platser och vissa andra områden. Med offentlig plats avses bland annat 
gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplaner redovisas som allmän 
plats och som har upplåtits för sitt ändamål.  

 
En kommun kan meddela ytterligare föreskrifter för kommunen, eller en del av 
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denna, som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 
Dessa föreskrifter benämns ”Lokala ordningsföreskrifter”. Lokala ordnings-
föreskrifter kan avse vitt skilda frågor, men grundläggande är att de måste behövas 
för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. En kommun kan alltså 
inte genom de lokala ordningsföreskrifterna införa bestämmelser som syftar till något 
annat, till exempel att vid torghandel säkerställa god livsmedelshygien. Avgörande 
med bestämmelserna i de lokala ordningsföreskrifterna är de ska ha till syfte att 
komma till rätta med eller förebygga någon typ av störning i det offentliga rummet. 

Förutsättningar för att en kommun ska få reglera tiggeri i lokala 
ordningsföreskrifter 

Det finns kommuner som har fattat beslut om att i sina lokala ordnings-föreskrifter 
införa skrivningar som begränsar möjligheten till passiv insamling av pengar. Ett 
exempel är Vellinge kommun i Skåne. Detta beslut överklagades men avslogs i 
Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 2149-18). Domen innebär att en kommun, 
under vissa förutsättningar, får reglera tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter.  
 
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i domen att kommunerna erhållit ett 
öppet bemyndigande som ger dem vittgående befogenheter att meddela lokala 
ordningsföreskrifter i vitt skilda ämnen, men att det följer av ordningslagen att 
förskrifterna måste ha ett visst syfte och dessutom inte får vara för långtgående. Det 
följer också av praxis att föreskrifterna måste ges en tillräckligt tydligt utformning. 
Vidare skriver Högsta förvaltningsdomstolen, måste de lokala ordningsföreskrifterna 
ha till syfte att upprätthålla ordningen i kommunen och avgörande med en reglering i 
föreskrifterna är att ändamålet är att komma till rätta med någon typ av störning i det 
offentliga rummet.   

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) och Anders Karlsson (C) yrkar avslag på motionen. 
 

Johan Abrahamsson (M) och Henrik Karlsson (M) yrkar att förslag till beslut i 
kommunstyrelsen ska vara att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Ida Ekeroths (S) och Anders Karlssons (C) 
yrkande. 
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Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av arbetsutskottet 
godkända propositionsordning: 

Den som vill att arbetsutskottet ska besluta att bifalla motionen i enlighet med 
Johan Abrahamssons (M) och Henrik Karlsson (M) yrkande röstar ja. Den som 
vill att arbetsutskottet ska besluta att avslå motionen i enlighet med Ida 
Ekeroths (S) och Anders Karlssons (C) yrkande röstar nej. 

Vid omröstningen avges 2 ja-röster och 3 nej-röster.   

Arbetsutskottet har därmed beslutat att till kommunstyrelsen föreslå att motionen i 
kommunfullmäktige ska avslås, i enlighet med Ida Ekeroths (S) och Anders 
Karlssons (C) bifall till liggande förslag.  

 

Hur var och en har röstat framgår av nedan omröstningstabell:  
  

Namn och parti JA NEJ 

Johan Abrahamsson (M) X  

Anders Karlsson (C)  X 

Henrik Karlsson (M) X  

Ida Ekeroth (S)        X 

Janne Jansson (S)                X 

Summa 2 3 

 

      

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-09 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-05 

Motion om införande av lokalt tiggeriförbud       

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Motionären)  
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Ksau § 133                                                   Dnr 2019/00318  

Ändrat sammanträdesdatum för kommunstyrelsens 
sammanträde i april 

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens sammanträde i april ändras till den 16 april.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har fastställt sammanträdesdatum för 2020. Det tidigare planerade 
sammanträdet den 6 april behöver flyttas fram till den 16 april. Kommunstyrelsens 
sammanträde behöver ligga så nära i tid som möjligt kommunfullmäktiges 
sammanträde i april, för att möjliggöra att kunna fatta nödvändiga beslut i och med 
situationen med Corona.      

 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Tjänstemän som har ärenden till kommunstyrelsens sammanträde i april 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 134                                                   Dnr 2020/00001  

Handlingar att anmäla  

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.                 

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet  

Underlag för beslut 

1. Arbetsförmedlingen (KS 2020/139) 
Skrivelse från regionchefer Arbetsförmedlingen, Information om extratjänster. 
daterat 2020-0309   

2. Sveriges Kommuner och Regioner (KS 2020/127) 
Skrivelse från Anders Knape SKR, En kris som sätter Sverige på hårda prov 

3. Socialstyrelsen (KS 2020/127) 
Framtagande av en nationell lägesbild över kommunernas beredskap inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 

4. Mariestads kommun (KS 2018/450) 
Yttrande över överklagan av Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, 
dom 2020-01-15 i mål nr M 26-19 rörande Mariestads avloppsreningsverk i 
Mariestads kommun. 

5. Länsstyrelsen i Västra Götaland (KS 2018/353) 
Beslut om att avvisa kommunens ansökan om att upphäva strandskyddet för 
strandområden vid Vänern. 

6. Mariestads företagare, via Tony Bustad (KS 2020/145) 
Begäran om översyn av möjligheten till slopade avgifter för miljö- och 
hälsotillsyn, alkoholtillstånd m.m. med anledning av Coronavirusets effekter på 
det lokala näringslivet. 

7. Vänerns Vattenvårdsförbund 
Nyhetsbrev för mars 2020   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 135                                                   Dnr 2020/00002  

Inbjudningar 

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner information om inbjudningarna anmälda.       

Bakgrund 

Information om inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott 
redovisas till sammanträdet.  

Underlag för beslut 

1. Ukmerge   
Meddelande om inställd stadsfestival i maj 2020. 

2. Årsmöte Vänersamarbetet   
Meddelande om framflyttat datum för årsmötet. Årsmötet blir istället 8 oktober 
2020. 

3. Vänerns Vattenvårdsförbund 
Meddelande om förkortat årsmöte samt att mötet hålls delvis eller helt på Skype. 

4. Trafikverkets samråd E20 
Meddelande om inställt samrådsmöte.    

5. Sveriges Kommuner och Regioner 
Regional utveckling 2020. Konferens den 13 maj 2020 via webbsändning .    
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 136                                                   Dnr 2020/00003  

Information  

  

Projektet STEG 

Projektledare Ingela Backman informerar om projektet STEG som är ett projekt som 
genomförs i samarbete mellan MTG-kommunerna och Skövde kommun och där 
Mariestads kommun är projektägare. Ekonomiskt stöd är beviljat från EFS. 
Kompetensförsörjningsbehovet inom kommuner och landsting är inom de närmaste 
åren mycket stort. Samtidigt finns det många som av olika skäl inte kommer in på 
arbetsmarknaden och utifrån deras förutsättningar är möjligheterna i nuläget små att 
nå ett arbete. Projektet vänder sig till kvinnor och män (16-64 år) som är arbetslösa 
eller som står långt från arbetsmarknaden samt har en funktionsnedsättning, 
alternativt är långtidsarbetslös. Inom projektet utvecklas ett aktivt, samarbete mellan 
arbetsförmedling, kommunernas arbetsmarknadsenheter, vuxenutbildning, 
personalavdelningar samt fackliga organisationer inom och mellan de fyra 
kommunerna. För att ge bättre förutsättningar och för individen möjligheter att få en 
starkare förankring på arbetsmarknaden genomförs en utbildningsform som innebär 
att den enskilde under tiden i praktik får en utbildning till en kompletterande tjänst 
utifrån sin individuella förmåga och erfarenheter. Aktuella områden för 
utbildningarna är serviceassistentutbildningar inom kök och storkök, vård- och 
omsorg, förskola och skola. Efter avslutad utbildningspraktik är personen 
kvalificerad för en tjänst som serviceassistent inom kommunal verksamhet.    

 

 

Extratjänster 

Nytillträdd avdelnings- och arbetsmarknadschef Anitta Into redogör för 
Arbetsförmedlingens så kallade extratjänster där kommunerna är 
Arbetsförmedlingens viktigaste partner. Extratjänster är tänkt som ett instrument för 
att bidra till kommunernas interna kompetensförsörjning såväl som ett minskat 
utanförskap. På grund av minskad budget för Arbetsförmedlingen stoppades nya 
anvisningar under 2019. Totalt i Mariestads kommun har 33 personer deltagit varav 
15 personer kunde avslutas på försörjningsstöd tack vare extratjänster, 18 personer 
anvisades från Arbetsförmedlingen. Deltagarna kommer från olika länder, 
övervägande delen av dem är kvinnor. Efter en genomlysning har verksamheten 
identifierat ytterligare 19 personer som är berättigade till extratjänster. Dessa 19 
individer kommer att representera cirka 115 000 kronor i minskat utbetalt 
försörjningsstöd. Dessa 19 individer går vidare till en möjlighet att etablera sig på 
arbetsmarknaden och framtida självförsörjning, så som de 15 individer som redan 
lämnat försörjningsstödet. 
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Årets budgetöverlämning 

Årets budgetöverlämning behöver flyttas fram två till tre veckor. Detta på grund av 
att skatteprognosen ännu inte är klar. Ekonomichefen återkommer med nytt datum 
för budgetöverlämningen. 

 

 
Överklagan strandskydd (KS 2018/353) 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen ges i uppdrag att avge 
yttrande gällande överklagan av strandskydd.  
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Ksau § 137                                                     

Uppdrag till kommunchefen 

  

Särskild budgetpost Metsä Tissue m.m. 

Ekonomichefen ska tillse att ett beslutsunderlag skyndsamt tas fram till 
arbetsutskottets sammanträde den 15 april, för beslut den 16 april i 
kommunstyrelsen. Ärendet avser särskild budgetpost för att möjliggöra hantering av 
exploatering som rör kommunens ishall, rondell och expanderingen på Metsä Tissue.      

 

 

Översyn av utbildningsnämndens skolorganisation och struktur.  

Arbetsutskottet uppdrar till kommunchefen att tillse att en översyn genomförs 
av utbildningsnämndens skolorganisation och struktur. 

 

Uppdraget ska utgå från kommunfullmäktiges mål och budget för att erhålla en 
långsiktig ekonomi i balans. 

Uppdraget ska omfatta följande: 

 Förslag på åtgärder som krävs för att erhålla en budget i balans över tid. 

 Förslag till förändringar i skolorganisationen utifrån två olika scenarion. 

 Uppdraget ska genomföras i dialog med uppdragsgivaren. 

  

Uppdraget finansieras inom kommunstyrelsens budgetram. 

Uppdraget kan också beskrivas tydligare i samråd med konsult för att mer 
precisera uppdragets olika delar och tillvägagångsätt. Det innebär att det då blir 
möjligt att även kontrollera uppdragets resultat och effekt. 

 

 

Kommunens bolag - Utökad utdelning till ägarna 

Inför årsmöte i de kommunala bolagen ska underlag tas fram som möjliggör 
utökad utdelning till ägarna. Ärendet ska skrivas fram skyndsamt och uppdras 
till ekonomichefen att så göra. Ägarutdelningen ska öka med ytterligare 6 
miljoner till totalt 12 miljoner kronor. 
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Sjukskrivningskostnaderna för de första 14 dagarna 

Regeringen förbereder en ny sjukförsäkringslag som ska träda i kraft den 7 april 
2020. Nya bestämmelser om läkarintyg ska tillämpas från den 13 mars 2020. 
HR-chefen får i uppdrag att ta fram fakta vad gäller statens ansvar för de 
sjukskrivningskostnaderna som kommunen annars har stått för under de första 
14 dagarna.  
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Ksau § 138                                                    

Rapporter 

  

Kontakt med de lokala företagarna 

Rundringning pågår till de lokala företagarna i syfte att eftersöka hur det lokala 
näringslivet berörs av pågående Covid-19 pandemi.      
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 139                                                   Dnr 2020/00127  

Förutsättningar för det lokala näringslivet att kunna möjliggöra 
utomhushandel m.m. med anledning av rådande situation med  
Covid-19 

  

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet uppmanar tekniska nämnden att skyndsamt skapa 
förutsättningar för handlare, caféer med flera att:  

 

 Få möjlighet att nyttja trottoaren utanför sin butik för att kunna 
genomföra utomhushandel. Företrädesvis på trottoaren 

 Möjliggöra för torghandel samtliga veckans dagar – särskild inriktning 
för lokala butiker och handlare 

 Arbetsutskottet ställer sig positiva till denna möjlighet är avgiftsfri för 
nyttjarna. 

 Arbetsutskottet ser gärna ett samlat ordförandebeslut för att kunna ha 
en snabb hantering av frågan.  

Bakgrund 

Med anledning av Covid-19 finns behov i det lokala näringslivet av att ge 
förutsättningar för handlare och caféer med mera att kunna genomföra 
utomhushandel. 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Teknisk chef Michael Nordin 

 


