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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 14:00-15:45 

 
Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Närvarande på distans, 
ej beslutande 

 

Johan Abrahamsson (M), ordförande ej § 84 
Anders Karlsson (C), 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth (S), 2:e vice ordförande ej §§ 84-85 
Anette Karlsson (M), ledamot § 84 
Sebastian Clausson (S), tjänstgörande ersättare §§ 84-85 
Sven-Inge Eriksson (KD), ledamot 
Göran Hellström (L), ledamot 
Marie Engström Rosengren (V), ledamot 
Carl-Gunnar Sand (SD), ledamot 

 

 
Henrik Karlsson (M), ledamot 
Anette Karlsson (M), ledamot 
Yvonne Gogolin (M), ersättare 
Sebastian Clausson (S), ersättare 

Övriga deltagare Kristofer Svensson, kommunchef 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Christina Olsson, ekonomichef §§ 67-74 
Karin Utbo, socialchef § 91 
Maria Appelgren, utbildningschef § 91 
Lars Bergqvist, redovisningschef §§ 67-68, 73 
Mia Nordblom, kvalitetscontroller §§ 67, 70-71 

Justerare Ida Ekeroth  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 66-91 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  

 Johan Abrahamsson (ej § 84) Anders Karlsson § 84 

Justerande  

 Ida Ekeroth (ej §§ 84-85) Marie Engström  
 Rosengren §§ 84-85 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Anslagsdatum 2020-04-17 Anslaget tas ner 2020-05-09 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 66                                                     

Godkännande av dagordning, beslut om stängda 
sammanträden samt ersättning för distansdeltagande 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärende 10 utgår från dagens sammanträde då ärendet behöver förberedas 
ytterligare innan beslut. Kommunstyrelsen godkänner för övrigt dagordningen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdena ska vara stängda tills vidare med 
anledningen av den pågående pandemin. 

3. Kommunstyrelsen konstaterar att de ledamöter och ersättare som deltar på distans 
på mötet är närvarande (icke beslutande) och ska erhålla ersättning i likhet med 
arvode för icke tjänstgörande ersättare enligt arvodesreglementet kapitel 1 § 7 och 
kapitel 3 § 12.   

Bakgrund 

Vid dagens sammanträde deltar sju beslutande förtroendevalda i enlighet med den 
överenskommelse som slöts på gruppledamötet den 23 mars 2020 med anledning av 
den pågående Coronapandemin. De övriga förtroendevalda, både ledamot och 
ersättare som deltar på sammanträdet på distans är inte tjänstgörande.    
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Kommunstyrelsen 

Ks § 67                                                   Dnr 2020/00097  

Årsredovisning 2019 för Mariestads kommun  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2019 i Mariestads kommun.       

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.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 121/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-16 

Årsredovisning 2019 för Mariestads kommun, reviderad 2020-04-09       

 

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

Ks § 68                                                   Dnr 2020/00141  

Finansuppföljning i samband med årsbokslut 2019 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen i samband med årsbokslut 
2019.  

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.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 122/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-24 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-23 

Finansuppföljning vid årsbokslut 2019 för Mariestads kommun, rev. 2020-04-03       

 

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

Ks § 69                                                   Dnr 2020/00074  

Ombudgeteringar från år 2019 till år 2020 

  

Kommunstyrelsens beslut 

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. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

Sida 7 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
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.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 123/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-05 

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-04 

Sammanställning investeringsmedel för ombudgetering 2019 till 2020.      

 

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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Kommunstyrelsen 

Ks § 70                                                   Dnr 27643  

Uppföljning av intern kontroll kommunstyrelsen helår 2019. 
Åtgärder med anledning av noterade brister 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner informationen.  

2. Kommunstyrelsen ger verksamheten i uppdrag att fortsätta att kontrollera 
efterlevnaden av riktlinjer för rekrytering. 

Bakgrund 

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

 Kontroll av dokumentation vid direktupphandlingar.  

 Kontroll av att kommunens riktlinjer för rekrytering följs.  

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

 Kontroll av att delegationsordning efterlevs.  

 Kontroll av tillämpning av visselblåsarfunktionen.  

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

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

I samband med tertial 3 och årsbokslutet gjordes en uppföljning av intern 
kontrollplan och dess kontrollmoment sammanställdes i en rapport. För status se 
rapport ”Intern kontroll 2019 helår, kommunstyrelsenämnden”.  
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Brister noterades i kontrollmomenten ”kontroll av dokumentation vid 
direktupphandlingar” och ”kontroll av att kommunens riktlinjer för rekrytering följs” 
varvid kommunstyrelsen beslutade: 

 Kommunstyrelsen godkänner genomförd intern kontroll.  

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

 Stickprov ska tas inom de två ovan nämnda kontrollmomenten.  

 

Nedan beskrivs de åtgärder som har vidtagits eller som är planerade att vidtas med 
syfte att åtgärda bristerna inom de båda kontrollmomenten. Även information om 
resultatet efter att nya stickprov tagits summeras.     

Kontroll av dokumentation vid direktupphandlingar 

 Åtgärder  
Under året kommer utskick ske till samtliga nämnder om gjorda kontroller, 
fortsatt information och hänvisning till sedan tidigare utlagd information på 
Navet samt att ekonomiutbildning ska hållas där detta ingår som en del. 
Vidare ingår kontrollmomentet även i 2020 års intern kontrollplan.  

 Stickprov  
Urvalet som avser december 2019 visar att 48 stycken av 55 inköp i perioden 
är dokumenterade antingen genom pågående avtal eller genom 
direktupphandling. 7 stycken saknar dokumentation. 4 nämnder saknar ett 
eller flera underlag. Bedömningen är att det fortfarande finns avvikelser från 
rutinen. 

Kontroll av att kommunens riktlinjer för rekrytering följs 

 Åtgärder  
Inga åtgärder har vidtagits men det stickprov som tagits efter uppföljningen 
vid årsskiftet visar på att riktlinjerna efterlevs.  

 Stickprov  
Av de tjänster som utannonserats på kommunens hemsida samt via andra 
kanaler, och som omfattas av den anställningsprövning som görs av ks 
presidium, har samtliga tjänster som annonserats varit uppe för prövning och 
fått godkänt för vidare hantering. Observera att det endast avser en tjänst 
under perioden januari-februari 2020. Av det skälet görs bedömningen att 
rekryteringen hanteras på sätt som ursprungligen var tänkt. 

Se bifogat underlag ”Uppföljning noterade brister intern kontroll 2019 
kommunstyrelsen” för ytterligare detaljer.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 92/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-05 

Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-28 

Underlag ”Uppföljning noterade brister intern kontroll 2019 kommunstyrelsen” 

Protokollsutdrag ks § 21/20 

Protokollsutdrag ksau § 16/20 

Rapport ”Intern kontroll 2019 helår, kommunstyrelsenämnden”   

Protokollsutdrag ks § 234/18 

 

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

Ks § 71                                                   Dnr 2018/00410  

Uppföljning av intern kontroll Mariestads kommun helår 2019. 
Åtgärder med anledning av noterade brister 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner informationen.  

2. Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder att åtgärda de brister som har 
upptäckts i samband med internkontrollsplanen 2019.  

Bakgrund 

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

Kommunstyrelsen 

 Dokumentation vid direktupphandlingar 

 Riktlinjer för rekrytering  

Socialnämnden 

 Resurspersoner  

Tekniska nämnden 

 Dokumentation vid direktupphandlingar 

 Inköp (avtalstrohet) 
 

Kommunstyrelsen beslutade: 

 Kommunstyrelsen godkänner genomförd intern kontroll.  

 Kommunstyrelsen ger berörda nämnderna i uppdrag att vidta åtgärder för att 
åtgärda de brister som medför att kontrollmomenten inte uppfylls.  
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Nedan beskrivs de åtgärder som har vidtagits eller som är planerade att vidtas med 
syfte att åtgärda bristerna inom respektive kontrollmoment inom respektive nämnd.  

Kommunstyrelsen 

 Dokumentation vid direktupphandlingar 

Under året kommer utskick ske till samtliga nämnder om gjorda kontroller, 
fortsatt information och hänvisning till sedan tidigare utlagd information på 
Navet samt att ekonomiutbildning ska hållas där detta ingår som en del. 
Vidare ingår kontrollmomentet i kommunstyrelsenämndens intern 
kontrollplan även för 2020. 

 Riktlinjer för rekrytering 

Inga åtgärder har vidtagits men nya stickprov som tagits efter uppföljningen 
vid årsskiftet visar på riktlinjerna efterlevs.  

Socialnämnden 

 Resurspersoner 

Rutinen för redovisning av tid avseende kontaktpersoner så att den motsvarar 
det som våra kontaktfamiljer gör har uppdaterats. Vidare ingår 
kontrollmomentet i socialnämndens intern kontrollplan även för 2020.  

Tekniska nämnden 

 Dokumentation vid direktupphandlingar 

Utbildat i Lagen om offentlig upphandling.  

Informerat samtliga chefer om gällande rutin (som redan var känd förutom 
att dokumentationen skulle skickas in centralt). 

Vidare ingår kontrollmomentet i tekniska nämndens intern kontrollplan även 
för 2020.  

 Inköp (avtalstrohet) 

Utbildat i Lagen om offentlig upphandling. 

Informerat samtliga chefer och medarbetare med inköpsbehörighet. 

Startat upp ett arbete för att identifiera inköpsområden där pris behöver 
förhandlas. (Oftast beror avtalsotroheten på att man vill göra bättre affärer 
och handlar enstaka saker billigare utanför avtal.) 

Uppdaterat attestlistan och gått igenom attestregler. 

Vidare ingår kontrollmomentet i tekniska nämndens intern kontrollplan även 
för 2020.  
 

Se även bifogat underlag ”Uppföljning noterade brister intern kontroll 2019 
Mariestads kommun” för en summering.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 93/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-03 

Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-28. 

Underlag ”Uppföljning noterade brister intern kontroll 2019 Mariestads kommun”. 

Protokollsutdrag k § 22/20.  

Protokollsutdrag ksau § 17/20. 

Rapport ”Intern kontroll 2019 helår, Mariestads kommun”.  

 

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

Ks § 72                                                   Dnr 2019/00021  

Utökning av investeringsbudgeten 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för 2020 med 25 
miljoner kronor för exploateringsinvesteringar samt ökade kostnader för pågående 
investeringar. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för kommunstyrelsen till 
förfogande utökas med 20 miljoner kronor för exploateringsinvesteringar och för 
tekniska nämnden med 5 miljoner kronor för färdigställande av ishallen. 
 

3. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att nyupplåna med ytterligare 25 miljoner 
kronor. Därmed uppgår den totala låneramen till 175 miljoner kronor.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, §§ 4-5, om mål och budget 2020-
2022. Budgeten omfattar en total investeringsram för åren 2020-2022, 485,7 miljoner 
kronor. För året 2020 uppgår investeringsramen till 190,2 miljoner kronor varav 66,2 
miljoner kronor är taxefinansierade investeringar. Investeringsramen finansieras med 
egna medel och nyupplåning. I samband med budgetbeslutet beslutades om en 
låneram om 150 miljoner kronor.  

För året 2020 har lånen utökats hittills med 80 miljoner kronor, i och med en utökad 
investeringsbudget från 190,2 miljoner kronor till 215,2 miljoner kronor finns det en 
stor risk för att låneramen om 150 miljoner kronor inte kommer att hålla. Därför 
utökas låneramen med 25 miljoner kronor. 

Mariestad kommun har under några år varit i en expansiv tillväxtfas vilket har 
medfört en ökad befolkningstillväxt under 2019, för att fortsätta utvecklingen och 
satsningen kommer det att krävas ytterligare exploatering. Dessa nya 25 miljoner 
kronor kommer att användas till exploateringsinvesteringar samt ökade kostnader för 
pågående investeringar.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Protokollsutdrag ksau § 141/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-07 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-07       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 73                                                   Dnr 2019/00271  

Införandet av koncernbank 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska införa en koncernbank 
med ikraftträdande den 1 januari 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Då frågan är av principiell karaktär ska kommunens bolag yttra sig innan fullmäktige 
beslutar om frågan. 

Ekonomichefen får i uppdrag att parallellt med ärendets fortsatta beredning ta fram 
förslag till infasningsstrategi och en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet.  

Bakgrund 

En förstudie har genomförts med köpt stöd av Skövde kommuns finans controller 
Bas Thijssen. Förstudien har presenterats till kommunstyrelsen och kommunchefens 
ledningsgrupp samt VD och ekonomichefer från bolagen.  

Förstudien visar på främsta fyra anledningar till att införa koncernbank, vilket är 
följande: 

1. Likviditetshantering, vilket medför att samla all likviditet i ett koncernkonto. 

2. Riskhantering, utifrån att se på finansieringsrisken i omvärlden. I den 
hanteringen omfattas ränterisken, marginalrisken samt operationella risker.  

3. Finansiella vinster med hantering av större volymer utifrån att det är vissa 
fördelar med större volymer, rätt tid för transaktioner, optimering av 
finansiell struktur i koncernen samt ackumulering av kompetens på ett ställe. 

4. Ackumulerad kompetens, vilket innebär att det finns skalfördelar av att 
hantera finansfrågorna inom en koncernbank och bygga upp spetskompetens 
inom finansieringsfrågor samt minskar behov av externa konsultinsatser 

 

Ett sista steg för att införa koncernbank är att besluta om infasningsstrategi och ta 
fram en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 142/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunens bolag) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 74                                                   Dnr 2020/00142  

Underhållsplan och investeringsplan med tillhörande 
finansiering för Mariehus AB 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner Mariehus ABs femåriga underhållsplan och 
investeringsplan. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om finansiering för Mariehus AB och om  
begäran om utökad borgen om 240 miljoner kronor i samband med införande av 
koncernbank.       

Bakgrund 

En förstudie av införande av koncernbank har genomförts och den har presenterats 
till kommunstyrelsen och kommunchefens ledningsgrupp samt VD och 
ekonomichefer från bolagen.  

När kommunfullmäktige har beslutat om koncernbank kommer inte borgensram till 
bolag att tillämpas utan kommunfullmäktige fastställer då årligen en upplåningsram 
för kommunen och en utlåningsram till bolagen. Detta medför att det är kommunen 
som sköter upplåningen och riskhanteringen för bolagen och bolagen kan avropa på 
utlåningsramen. Finansiering sker företrädesvis genom checkräkningskredit, 
alternativ genom låneavi.  

Mariehus AB redovisar underhållsplan och investeringsplan för åren 2020-2024 om 
275 miljoner för Mariehus nuvarande fastighetsbestånd. Bolaget begär en utökad 
borgensram om 240 miljoner kronor för denna period. Bolaget har i nuläget en 
kommunal borgen om 760 miljoner kronor och begär om en utökning till 1 000 
miljoner kronor. Behovet av nyupplåning är inte i närtid utan kan invänta beslut om 
koncernbank.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 143/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 
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Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 

Begäran från Mariehus om utökad borgen 

Underhållsplan 

Investeringsplan 

Styrelseprotokoll Mariehus AB 2019-12-05       

 

Expedieras till: 
Mariehus AB:s vd Stefan Rånes 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 75                                                   Dnr 2019/00235  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 76                                                   Dnr 2020/00175  

Ägarinstruktion inför bolagsstämma i VänerEnergi AB 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunens ombud ges följande ägarinstruktion inför bolagsstämma i 

Vänerenergi AB: 

Ägarutdelningen i Vänerenergi AB ska för budgetåret 2019 öka med 6 miljoner 
kronor till totalt 12 miljoner kronor. Utökningen ska fördelas utifrån ägarandel 
mellan ägarna Mariestads kommun (88 procent) och Töreboda kommun (12 
procent).  

För Mariestads del ska den utökade utdelningen delas lika mellan socialnämnden och 
utbildningsnämnden.     

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 april 2020, § 137, att öka 

ägarutdelningen från Vänerenergi AB för år 2019 med 6 miljoner kronor.  

Kommunchefen fick i uppdrag att skriva fram skriva fram ett beslutsunderlag.      

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 157/20   

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-03 

Protokollsudrag ksau § 137/20    

 

Expedieras till: 
VänerEnergi AB 
Ekonomichef Christina Olsson 
Töreboda kommun 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 77                                                   Dnr 2020/00101  

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2020 

  

Kommunstyrelsens beslut 

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) och Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Ida Ekeroths (S) 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. 

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 
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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  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att delta i samarbete med 
Länsstyrelsen vad gäller arbetet mot lagning av alkohol i Västra Götalands län 2019.   

Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Ekeroths (S) yrkande. 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottet förslag till beslut. 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 126/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-05 

Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-04     

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2020  

Beviljad förlängd svarstid till den 16 april 2020 

 

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

Ks § 78                                                   Dnr 2016/00433  

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 

  

Kommunstyrelsens beslut 

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 från 
och med 2021 och framåt. 

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.  
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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. 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.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med tillägget att det även ska 
framgå i beslutet att option 1 och 3 ska hanteras i kommande budgetarbete från och med 
2021 och framåt. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
tillsammans med tillägget enligt ovan och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med förslagen.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 120/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Protokollsutdrag sn § 30/20 

Protokollsutdrag un § 44/20       

 

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

Ks § 79                                                   Dnr 2020/00129  

Delägarskap i Bredband Östra Skaraborg AB 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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.       

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. 

 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. 
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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 
kommunikations-operatör 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.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 128/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 
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Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-13 

Avsiktsförklaring om driftsamarbete i stadsnäten 

Konsortialavtal mellan aktieägarna i BÖS AB 

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   

VDN:s var på fråga från ksau angående Fastbit    

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(VänerEnergi AB) 
(Töreboda kommun) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 80                                                   Dnr 2020/00057  

Ökade hyreskostnader för Vadsbo Museum 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen anslår 174 000 kronor år 2020 och därefter 209 000 kronor 
per år till och med år 2024 för ökade hyreskostnader för Vadsbo museum.  

2. Finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga ram. 

3. Ovanstående summa tillförs till tekniska nämndens driftbudget då det är 
tekniska nämnden som hanterar alla hyror.  

Bakgrund 

Avtalet mellan Statens fastighetsverk och Mariestads kommun ska omförhandlas. I 
samband med omförhandlingen har Statens Fastighetsverk räknat om disponerad yta 
som Vadsbo museum nyttjar. I det tidigare avtalet har Vadsbo museum nyttjat bland 
annat vinden på muséet utan kostnad.  

Höjningen av hyran är förhandlad att göras enligt en trappa och är fullt genomförd 
från och med 2025. Bashyran är 662 000 kronor och hyresrabatt i trappa utgår från 
denna.  

Enligt av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader 
beskrivs att tekniska nämnden ska tilldelas rambudget för förändrade hyreskostnader. 

Verksamhet teknik föreslår därför att kommunstyrelsen ska anslå medel för att 
hantera hyresökningen, 174 000 kronor för 2020 och ytterligare 35 000 kronor per år 
från 2021 till och med 2024.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 94/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-03 

Tekniska chefens och fastighetschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-03 
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Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Fastighetschef Hans Björkblom 
Sektorchef Åsa Alvner 
Ekonom tekniska 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 81                                                   Dnr 2016/00105  

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

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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

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.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag § 125/20 

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    

Miljöteknisk markundersökning    

 

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

Ks § 82                                                   Dnr 2020/00095  

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

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten i Mariehus 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 Mariehus AB har behandlat ärendet om verksamheten i bolaget har varit 
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen vid sitt sammanträde 2020-02-27. 
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 Mariehus 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.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 104/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-28 

Protokoll från styrelsemöte i Mariehus AB 2020-02-27, Styrelsens bedömning av 
ändamål och syfte 

Skrivelse upprättad av Mariehus AB, Bedömning av ändamål och syfte – 2019.       

 

Expedieras till: 
Mariehus AB, vd Stefan Rånes 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 83                                                   Dnr 2020/00094  

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

  

Kommunstyrelsens beslut 

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.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 130/20 

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        

 

Expedieras till: 
VänerEnergi AB, vd Rolf Åkesson 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 84                                                   Dnr 2020/00064  

Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i Skaraborgs 
kommunalförbund 2019 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för Skaraborgs 

kommunalförbund och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 

enskilda ledamöterna i direktionen för Skaraborgs kommunalförbund för 

verksamhetsåret 2019.  

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. 

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet 

under år 2019. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god 

revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 

inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 

ansvarsprövning.  
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Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Skaraborgs 

kommunalförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna 

bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att styrelsens 

interna kontroll varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna sammantaget att 

resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 

verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Specifika och utvärderingsbara mål 

kopplade till god ekonomisk hushållning saknas emellertid (såväl finansiella som 

verksamhetsmässiga).  

Med utgångspunkt i ovanstående tillstyrker revisorerna att direktionen och 

enskilda ledamöter i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

och att årsredovisningen för år 2019 godkänns.   

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottets förslag innebär att årsredovisningen för 2019 ska godkännas. 

Efter arbetsutskottet behandlat ärendet har Skaraborgs kommunalförbund kompletterat 
ärendet med revisorernas granskning av verksamheten för att ge underlag för en 
bedömning av frågan om ansvarsprövning. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
tillsammans med kommunchefens reviderade förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslagen.      

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-09 (reviderad pga. kompletterande 
underlag från kommunalförbundet efter arbetsutskottets sammanträde) 

Protokollsutdrag ksau § 131/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Årsredovisning 2019 för Skaraborgs kommunalförbund med tillhörande 
revisionsberättelse  

Revisionsrapport Mediapoolen 

Revisionsrapport Gryning Vård AB 

Protokoll från förbundsdirektionen Skaraborgs kommunalförbund 2020-03-13     

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se) 

 

 

mailto:info@skaraborg.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 85                                                   Dnr 2020/00136  

Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg år 2019 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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. 

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.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 129/20 

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       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 86                                                   Dnr 2019/00474  

Medborgarförslag om skräpplockardag våren 2020 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

2. Beslutet sker med hänvisning till att nedskräpningssituationen i Mariestad inte är 
på den nivån att det krävs en samordnad skräpplockardag.  

Bakgrund 

En medborgare i Mariestad föreslår i ett medborgarförslag att Mariestads kommun 
ska anordna en så kallad skräpplockardag våren 2020. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 19 december 2019, § 96, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Nedskräpningssituationen i Mariestad inte är på den nivån att det krävs en 
samordnad skräpplockardag. Kommunens barn och unga engagerar sig sedan tidigare 
med frågor som nedskräpning och återvinning. Idag deltar merparten av Mariestads 
kommuns skolor och förskolor i kampanjen ”Vi Håller Rent – Sveriges största 
skräpjakt” som arrangeras av stiftelsen Håll Sverige Rent. Kampanjen är en nationell 
manifestation mot nedskräpning med syfte att verka för minskad nedskräpning, ökad 
återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Sveriges 
kommuner erbjuds årligen att delta i kampanjen som innebär att förskolor och skolor 
genomför gemensamma skräpplockardagar under april månad. Medverkande 
kommuner får även del av särskilt framtaget pedagogiskt material för att enkelt 
kunna arbeta vidare med frågor som nedskräpning, återvinning och konsumtion.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 103/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-09 

Protokollsutdrag kf § 96/19 

Medborgarförslag 
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Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 87                                                   Dnr 2019/00452  

Motion om utfasning av skadliga ämnen i kommunens förskolor 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. I enlighet med 
förskolans antagna handlingsplan om en giftfri förskola är detta ett medvetet och 
ständigt pågående arbete.  

Bakgrund 

Mats Karlsson(MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska anta ett 
handlingsprogram och en tidsplan för en ”Hälsosam förskola” som omfattar en 
kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med mindre hälso- 
och miljöfarliga ämnen. 

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till utbildningsnämnden för 
beredning. 

Utbildningsnämnden hanterade motionen vid sitt sammanträde den 20 februari 2020, 
§ 23, och föreslår att fullmäktige ska anse motionen vara besvarad med anledning av 
att arbetet för en giftfri förskola är pågående och är en ständig medveten process.  

Arbetet med giftfri förskola är ständigt pågående. Ett medvetet arbete görs inom 
samtliga förvaltningar för att skapa en giftfri förskola. 

År 2016 utarbetade förskolan en handlingsplan i arbetet för en giftfri förskola se 
bilaga. Den innebar bland annat rensning av gamla leksaker och att se över avtal och 
rutiner vid nyinköp av leksaker. Förskolan såg över vilomadrasser och bytte ut alla 
som inte var godkända. All gammal elektronik rensades bort. 2017 utvärderades 
handlingsplanen och bedömningen gjordes att vi var på mycket god väg mot en 
giftfri förskola. 

Angående de rengöringsmedel som används i förskolorna så är de noggrant utvalda 
och anpassade för förskolemiljö. 

Fastighetsavdelningen har vid inköp av golvmattor upphandlat ett certifierat företag 
som arbetar med miljöfrågor enligt standard ISO 14001. Ftalater försvann från PVC 
mattor år 2014. Kommunen har kontinuerligt bytt ut mattor vid renoveringar och 
väljer de mattor som krävs för situationen. Vid renovering och nyinstallation av golv 
används ftalatfria PVC mattor samt linoleummattor. Linoleummattor är en ren 
naturprodukt.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 102/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02 

Protokollsutdrag un § 23/20 

Förskolechefens och utbildningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-20  

Handlingsplan giftfri förskola upprättad 2016.  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Utbildningsnämnden (nämndsekr.)) 
(Utbildningschef Maria Appelgren) 
(Förskolechef Annica Henrysson) 
(Motionären) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 88                                                   Dnr 2019/00499  

Motion om att införa lokalt tiggeriförbud 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation 

Carl-Gunnar Sand (SD) och ordförande Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden.       

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 
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 
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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.   

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottets förslag till beslut lyder enligt följande:  
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. 

Behandling på sammanträdet 

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

Sven-Inge Eriksson (KD), Göran Hellström (L) och Marie Engström Rosengren (V) 
tillstyrker Ekeroths (S) och Karlssons (C) avslagsyrkande. 

Carl-Gunnar Sand (S) och ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar bifall till 
motionen. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 132/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-09 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-05 

Motion om införande av lokalt tiggeriförbud       
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Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 89                                                   Dnr 2020/00004  

Handlingar att anmäla  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen finner handlingarna anmälda.                 

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsen redovisas till sammanträdet.  

Underlag för beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 13 mars 2020 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 18 mars 2020 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 20 mars 2020 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 24 mars 2020  

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Protokoll från sammanträde den 27 mars 2020 

6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 1 april 2020 

7. Socialnämnden 
Protokollsutdrag sn § 54/20 
Utredning av bemanningsenheten 

8. VänerEnergi AB 
Protokoll från sammanträde den 4 mars 2020 

9. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Protokoll från direktionens sammanträde den 5 mars 2020 

10. Avfallshantering Östra Skaraborg 
Protokoll från sammanträde den 23 mars 2020 

11. Vänerns Vattenvårdsförbund 
Protokoll från årsstämma den 31 mars 2020 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 90                                                   Dnr 2020/00005  

Redovisning av delegationsbeslut  

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut nummer 1. 

2. För delegationsbeslut nummer 2 vill kommunstyrelsen se separat redovisning av 
varje enskilt beslut, inte redovisade som samlingsbeslut.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har överlåtit beslutanderätt av vissa ärenden enligt den av 
kommunstyrelsen antagna delegationsordningen. Beslut tagna på delegation ska 
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt 
att återkalla lämnad delegering. Ärenden som inte är delegerade ligger kvar på 
kommunstyrelsen.  

Underlag för beslut 

1. Ordförandebeslut (KS 2020/127) 
Delegationsbeslut om att bedriva distans-/fjärrutbildning på universitet och 
högskolor med anledning av Coronavirus.  
 

2. Redovisningschefens beslut (KS 2020/155) 
Beslut tagna på delegation om leasingavtal för personbilar avseende 2019.      

 

Expedieras till: 
Delegaten 
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Kommunstyrelsen 
 
Ks § 91    Dnr 2020/00127 

Lägesrapport Covid-19                           
 

Kommunchef Kristofer Svensson, socialchef Karin Utbo och utbildningschef Maria 
Appelgren informerar om aktuellt läge vad gäller Covid-19 och kommunens åtgärder med 
anledning av detta. 

 

 

 


