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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 309                                                   Dnr 2020/00196  

Delårsrapport för Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. 

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att bedriva verksamheten inom beslutade 
ekonomiska ramar.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utifrån sin uppsiktsplikt begär att nämnderna 
återkommer med en åtgärdslista för budget i balans och en åtgärdslista för att nå 
internkontrollen.       

Bakgrund 

Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska uppföljning ske 
av tertial 2 (T2) som baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

Delårsresultatet per 31 augusti 2020 uppgår till 71 miljoner kronor (mkr). Mariestads 
kommun prognostiserar ett positivt resultat för år 2020 om 87 mkr vilket är 58 mkr 
bättre än det budgeterade resultatet.  

Det prognostiserade ett resultat på 87 mkr beror på extra statsbidrag som tilldelats 
kommunen under våren med anledningen av rådande pandemi. Resultatet påverkas 
av extra statsbidrag om 55,8 mkr fördelat enligt:  

• januari 8,3 mkr 

• februari 4,1 mkr 

• april 24,9 mkr 

• maj 7,1 mkr 

• ersättning avseende sjuklönekostnaderna från april till augusti uppgår till 11,4 
mkr kronor 

 

Förutom dessa statsbidrag har kommunen återsökt om statsbidrag för ekonomisk 
ersättning inom socialtjänsten till följd av pandemin. Sökt ersättning uppgår till 7,4 
mkr. Dessa intäkter ska täcka kostnaderna för bland annat personlig 
skyddsutrustning och extra personalkostnader inom vård - och 
omsorgsverksamheten. 
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En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens 
nämnder bedriver sin verksamhet inom budgetramarna. En god budgetföljsamhet 
visar också på en bra styrning av kommunens resurser. Vid delåret 2020 
prognostiseras både överskott och underskott gentemot budget inom de större 
nämnderna. Underskotten inom socialnämnden och utbildningsnämnden täcks av 
överskott från kommunstyrelsen och finansverksamheten. Vid en jämförelse på 
totalnivån prognostiseras en god budgetföljsamhet för året. 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning vid delåret krävs att trenden för 
kommunfullmäktiges mål (både det finansiella målet och verksamhetsmålen) är 
positiv. Kommunfullmäktiges första mål, det ekonomiska målet, mäts årligen utifrån 
delmål. Summerat syns en positiv trend för att målet ska uppnås under 
mandatperioden. De båda delmålen resultatmålet och soliditetsmålet bidrar till en 
positiv trend. Det bör dock noteras att extra statsbidrag uppgående till 55,8 mkr har 
erhållits under 2020 som påverkar de båda måtten positivt. Investeringarna för 
kommunen uppgår vid delåret till 96,7 mkr och täcks av egna medel då resultatnivån 
är hög för perioden. Prognosen för kommunens investeringar för året uppgår till 
185,3 mkr, vilket är inom årets budget. Kommunfullmäktige beslutade 2020 att utöka 
budgeten med 25 mkr och uppgår till totalt 215,2 mkr. Det är ett viktigt strategiskt 
beslut att investera för att kommunen ska ha tillväxt. Även för hela perioden 2020-
2022 är investeringarna inom målet. 

Vad gäller kommunfullmäktiges verksamhetsmål har verksamheterna under årets 
första åtta månader arbetat med flertalet aktiviteter med syfte att bidra till 
måluppfyllelse för respektive nämnds mål. Aktiviteterna utgör en indikator för 
trenden för respektive nämndmål. Trenden för respektive nämndmål summeras till 
trenden för respektive kommunfullmäktigemål. Uppföljningen av nämndernas mål 
visar en positiv trend för samtliga fyra kommunfullmäktigemål vid delåret. 
Kommunen är därmed på god väg att bidra till måluppfyllelse för 
kommunfullmäktiges mål för mandatperioden.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-21 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18    

Delårsrapport – augusti 2020 Mariestads kommun  

Bilaga Nämndernas delårsrapporter – augusti 2020   

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Revisionen) 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson)  
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 310                                                   Dnr 2020/00329  

Finansuppföljning i samband med delårsrapport 2020 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna finansuppföljningen i samband med 
delårsbokslut 2020.       

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 delårsbokslutet och tertial 2 2020 för Mariestads kommun. 
Ekonomichefen informerar om finansuppföljningen på sammanträdet.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18 

Redovisningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18    

Finansuppföljning vid delårsbokslut 2020 för Mariestads kommun.    

 

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



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Sida 6 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 311                                                   Dnr 2020/00019  

Uppföljning av intern kontroll kommunstyrelsen delår 2020 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad uppföljning av plan för intern kontroll 
för kommunstyrelsenämnden i samband med delår 2020.     

2. Kommunchefen får i uppdrag att vidta åtgärder för att uppnå god intern kontroll 
för momenten: 

• Dokumentation vid direktupphandlingar 

• Kontroll av obehörig attest       

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 16 mars 2020,  
§ 45, en intern kontrollplan för år 2020 innehållande nedanstående kontrollmoment:  

 

1. Dokumentation vid direktupphandling 

2. Genomförda direktupphandlingar över direktupphandlingsgränsen 

3. Kontroll av obehörig attest  

4. Säkerhet i stadshuset 

5. Diskrimineringslagstiftningen 

 

I samband med tertial 2 och delårsbokslutet har en uppföljning av intern 
kontrollplanen och dess kontrollmoment genomförts och sammanställts i en rapport. 
För status se rapport ”Intern kontroll 2020 delår, kommunstyrelsenämnden”.  

Brister noterades i kontrollmomenten ”dokumentation vid direktupphandlingar” och 
”kontroll av obehörig attest.” Åtgärder har vidtagits genom att underlag på det som 
avviker avseende dokumentation vid direktupphandling skickas till berörda nämnder 
för att säkerställa rutinen följs framåt och avseende obehöriga attester kommer det 
under hösten att hållas ekonomiutbildning där detta tas upp samt att en införd 
systemkontroll avseende representation gör att det kontrolleras centralt.  
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18 

Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-16 

Rapport ”Intern kontroll 2020 delår, kommunstyrelsenämnden”.   

Protokollsutdrag ks §45/20, Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen       

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson ) 
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(HR-chef Per Johansson) 
(Sektorchef ledning Åsa Alvner) 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 312                                                   Dnr 2020/00020  

Uppföljning av intern kontroll Mariestads kommun delår 2020 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad uppföljning av intern kontroll i 
Mariestads kommun i samband med delår 2020.      

2. Kommunstyrelsen vill ha en skriftlig redogörelse av hur nämnderna ska åtgärda 
avvikelserna i internkontrollen. Redovisning ska ske i samband med 
tertialuppföljning. 

 
Utbildningsnämnden 

• Behörigheter och legitimationer 

 

Tekniska nämnden 

• Dokumentation vid direktupphandling 

• Inköp 

• Tillämpning av projektmodellen      

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

• Kvalitetsmål 2020 

 

Överförmyndarnämnden 

• Dokumentationsskyldighet          

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagens 6:e kapitel 1 § uppsiktsplikt. 
Uppsiktsplikten medför att kommunstyrelsen har ansvar för att samtliga nämnder 
följer kommunfullmäktiges fastställda regler och riktlinjer. Respektive nämnd ska 
årligen med utgångspunkt i risk och väsentlighet fastställa en intern kontrollplan. 
Vidare ska rapportering av status ske vid per nämnd beslutade tillfällen. Som ett led i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt har status för respektive nämnds arbete med intern 
kontroll efterfrågats i samband med tertial 2 och delårsbokslutet. En uppföljning av 
intern kontrollplanerna för respektive nämnd har skett och sammanställts i en 
rapport för Mariestads kommun. För status, se bifogad rapport ”Intern kontroll 2020 
delår, Mariestads kommun”.  
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18 

Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-16. 

Rapport ”Intern kontroll 2020 delår, Mariestads kommun”.      

 

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

Ksau § 313                                                   Dnr 2020/00247  

Utveckling av medborgarkontor 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott återremitterar ärendet med motiveringen att 
förslaget ska redogöra för ett medborgarkontor som möter framtidens behov med de 
digitala möjligheterna.     

Bakgrund 

Medborgarkontorets uppdrag idag består främst i att ge vägledning, stöd och 
information i allehanda ärenden som rör kommunen eller annan samhällsservice. I 
medborgarkontoret ingår även överförmyndarverksamhet och sedan 1 november 
2019 ingår även driftcenter (MTG) och vaktmästeri.  

En av aktiviteterna kopplat till kommunstyrelsens mål ”Vi har ett professionellt 
förhållningsätt med fokus på att skapa mervärde för de vi är till för” är att utveckla 
medborgarkontorets tjänster, varför ett servicecenter bör inrättas.  

Vidare kan servicecenter bidra till att företagens kontakter med kommunen 
förbättras, genom intern samverkan med tillväxtenheten och på så sätt bredda arbetet 
med ”Förenkla helt enkelt”.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18 

Enhetschefens (medborgarkontoret) tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11 

Bilaga – Förslag till utvecklingsplan för medborgarkontoret.        

 

Expedieras till: 
Sektorchef ledning Åsa Alvner 
Enhetschef medborgarkontoret Ewa Sallova 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 314                                                   Dnr 2020/00150  

Sträckning för ny huvudvattenledning vid Marieforsleden 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sträckningen av den nya 
huvudvattenledningen ska genomföras enligt ”Alternativ 2”. 
 

2. I samband med anläggandet av ny huvudvattenledning skall en GC-väg anläggas i 
aktuell sträckning nordost om Sandbäcksrondellen. 
 

3. Projektet tilldelas ytterligare 10 500 tkr för år 2021 vilket finansieras inom 
kommunstyrelsens exploateringsram för industri och handel. Medlen fördelas 
mellan skatte- respektive taxekollektivet enligt tekniska nämndens beslut.       

Bakgrund 

För att möjliggöra en utbyggnation av industri behöver en huvudvattenledning 
flyttas. Huvudvattenledningen är en strategisk viktig del av vattenförsörjningen i 
Mariestad där ett nyanläggande kräver en långsiktigt hållbar lösning av såväl kapacitet 
i dricksvattenförsörjning som att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt i 
området. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare meddelat igångsättningstillstånd till 
projektet som handlar om förutom nyanläggande av huvudvattenledning om att 
utreda en hållbar trafikinfrastruktur och tilldelat projektet 43 mnkr för åren 2020 och 
2021. De trafikinfrastrukturslösningar som utredningarna föreslår och ytterligare VA-
arbeten förväntas genomföras tidigast år 2022. 

Att den nya huvudvattenledningen byggs är tidskritisk då den behöver vara drifttagen 
innan byggarbeten kan påbörjas på den industrifastighet som ska exploateras vilket är 
tidsatt till sommaren 2021. 

Projektet har arbetat med att finna en tidsmässigt effektiv ledningsdragning enligt 
”Alternativ 1” som är kostnadsbedömd, utan att en detaljprojektering är genomförd, 
till 42 mnkr. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 september 
redovisades den ledningssträckningen vilket resulterade i ett uppdrag att arbeta fram 
ett ytterligare alternativ för att minska risken att ledningen kan komma i konflikt med 
framtida exploateringsbehov. 

Projektet har enligt givet uppdrag tagit fram ett ”Alternativ 2” som innebär att 
ledningsförläggningen ligger i anslutning till Marieforsleden även nordost om 
Sandbäcksrondellen. Sträckning enligt ”Alternativ 2” är kostnadsbedömd till 48 mnkr 
och beräknas förlänga tiden för anläggande med ca 2 månader.  
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Denna ledningsdragning ger också möjlighet att samtidigt anlägga en GC-väg längs 
Marieforsleden ovanför ledningen vilket beräknas till en kostnadsökning om 4,5 
mnkr. GC-vägen är kostnadsberäknad på ett sätt som gör den trafiksäker och belyst. 

Under tiden anläggandet sker kommer trafiksituationen på Marieforsleden påverkas.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-25 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-24 

Förslag till sträckning alternativ 1 

Förslag till sträckning alternativ 2       

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 315                                                   Dnr 2020/00311  

Skötsel av vandringsleder och cykelbanor inom Biosfär m.m. 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut gett kommunchefen i uppdrag att se 
över hur kommunen ska kunna bli bättre på att underhålla vandringsleder och 
cykelbanor inom bland annat Biosfärsområdet. Kommunchef har vidaredelegerat 
uppdraget till samhällsbyggnadschefen. 

För skötseln av biosfärleden genom Mariestads kommun finns ett avtal mellan Skara 
kommun och Mariestads kommun. Biosfärsleden består av en cykelled och en 
vandringsled. Avtalet omfattar även Pilgrimsleden genom Mariestads kommun.  

Anledningen till att avtalet är tecknat med Skara kommun är att dessa kommuner har 
en teknisk förvaltning. Skötselavtalet säkerställer att skötseln av lederna utförs på 
samma sätt i Götene och Mariestads kommuner. Avtalet gäller under innevarande år. 
Efter att avtalsperioden löpt ut kommer Mariestads kommun att sköta skötseln i egen 
regi.   

Vad gäller den planerade cykelleden runt Vänern (Lake Vänern Grand Tour) 
kommer det att upprättas avtal med kommunerna runt Vänern. Detta ska samordnas 
inom Vänersamarbetet. 

Kommunen har nyttjanderättsavtal med berörda väghållare och markägare.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-23 

Samhällsbyggnadschefen tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-23 

Skötselavtal avseende Biosfärsleden inom Mariestads kommun 

Protokollsutdrag ksau § 291/20       

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 316                                                   Dnr 2020/00333  

Information om nya förutsättningar för överföring av 
personuppgifter till tredje land 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen noterar informationen.       

Bakgrund 

I dataskyddsförordningen (GDPR) finns det ett förbud mot att föra över 
personuppgifter till tredje land (om landet är utanför EU/EES). Det kan dock vara 
tillåtet under vissa förutsättningar. Poängen är att ett motsvarande skydd för 
personuppgifterna som finns inom EU/EES måste nås i det mottagande landet.  

För att möjliggöra överföring av personuppgifter till USA och amerikanska företag 
har EU och USA ingått en särskild överenskommelse – kallad Privacy Shield. Det 
bygger på att amerikanska leverantörer frivilligt ansluter sig. Leverantörer och 
personuppgiftsansvariga (politiska nämnden i ert fall) har därefter i så kallade 
personuppgiftsbiträdesavtal kunna hänvisa till att överföring av personuppgifter görs 
med stöd av Privacy Shield. 

Europadomstolen har i en dom från juli månad 2020 slagit fast att 
överenskommelsen Privacy Shield är ogiltig. Den huvudsakliga kritiken från 
domstolen går ut på att amerikanska underrättelseväsendet kan få åtkomst till 
uppgifter utan att EU-medborgare har möjlighet att värna sina rättigheter. Detta 
innebär att alla avtal som är baserade på Privacy Shield är ogiltiga. 

Det finns dock andra metoder (förutom Privacy Shield) som kan användas för att 
stödja överföring av personuppgifter till tredje land på. En av dessa är så kallade 
standardavtalsklausuler. Det är särskilda skrivningar som EU-kommissionen tagit 
fram och som kan ingå i avtal mellan personuppgiftsansvarig och leverantör. 
Standardavtalsklausulerna innehåller skyldigheter både för personuppgiftsansvariga 
som vill föra över personuppgifter till tredje land och för de som tar emot 
personuppgifterna. Om dessa klausuler finns med i avtal så kan det vara tillåtet att 
överföra personuppgifter till USA även utan Privacy Shield. 

Domen har således ogiltigförklarat Privacy Shield och samtidigt bidragit till osäkerhet 
om standardavtalsklausuler ger ett tillräckligt starkt skydd vid överföring av 
personuppgifter till leverantörer från USA. En restriktiv tolkning av domen innebär 
att det inte är lagligt att på något sätt överföra personuppgifter till USA.  

Om det inte är lagligt att föra över personuppgifter till USA skulle i stort sett alla 
tjänster från Microsoft, Google, sociala medier med mera inte vara möjliga för 
kommunen att använda. Något som skulle få stora konsekvenser. 
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Datainspektionen, Europeiska dataskyddsstyrelsen och övriga europiska 
dataskyddsmyndigheter är nu engagerade i frågan och har utlovat vägledning i hur 
domen ska tolkas och hur fortsatt överföring av personuppgifter till USA ska 
hanteras. 

Samtliga MTG-kommuner använder sig av leverantörer som är amerikanska företag, 
t ex Microsoft och Google. Antingen som en direkt leverantör eller att de utgör 
underleverantör. I dagsläget är det alltså oklart om den typen av överföring är laglig 
eller inte. I väntan på ytterligare vägledning är det viktigt att personuppgiftsansvarig 
håller sig informerad om frågan och dess utveckling. 

I väntan på vägledning från Datainspektionen avseende detta kommer kommunen att 
vidta följande åtgärder:  

• Inventera vilka överföringar som görs till amerikanska leverantörer, direkt 
eller indirekt (när amerikansk leverantör är underleverantör).  

• När överföringar baserade på Privacy Shield identifieras kommer ett nytt 
avtal ingås som baserar sig på standardavtalsklausuler.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-14 

Dataskyddsombudets tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-07       

 

Expedieras till: 
Säkerhetssamordnare/dataskyddsombud Per Ahlström 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 317                                                   Dnr 2019/00467  

Motion om alkolås i kommunens nyanskaffade fordon 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för en komplettering med 
beskrivning av kostnaderna för alkolås.       

Bakgrund 

Lillemor Ågren (S) och Nils Farken (S) har i en motion föreslagit att de fordon som 
kommunen införskaffar ska utrustas med alkolås. Kommunfullmäktige beslutade den 
25 november 2019, § 87, att överlämna motionen för beredning till tekniska 
nämnden. Då frågan är av mer övergripande karaktär och innefattar ett generellt 
ställningstagande har ärendet lämnats över till kommunstyrelsen för beredning. 
Frågeställningen har genom åren varit föremål för olika typer av ställningstaganden i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Inriktningen från detta forum är att Mariestads 
kommun inte ska ha alkolås. 

Kommunens har en ny policy och riktlinjer avseende alkohol, droger och 
spelmissbruk, i vilken arbetsgivaren, förutom att klargöra synen på alkohol och 
droger på arbetsplatsen, även ger ansvariga chefer samt medarbetare stöd för hur de 
ska upptäcka problem med alkohol och droger och hur de ska agera. Ett alkolås 
skulle kunna ses som ett komplement till ansvariga chefer och andra medarbetare att 
upptäcka påverkade kollegor.  

Mot införandet av alkolås i samtliga bilar är, utöver kostnaden för införandet, risken 
att chefer och andra medarbetare mer förlitar sig på att tekniken ska fånga upp en 
påverkad medarbetare, snarare än att själv agera vid tecken på problem. Det finns 
även en risk att den som ska använda en av kommunens bilar kringgår systemet och 
där med undgår upptäckt. 

Utifrån ovanstående bör kommunens resurser läggas på att kontinuerligt utbilda och 
informera såväl chefer som övriga medarbetare i hur de ska upptäck 
missbruksproblem samt hur de ska agera i dessa frågor.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11 

Protokollsutdrag kf § 87/19 

Motionen       

Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 318                                                   Dnr 2019/00366  

Motion om huskurage 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och överlämnar frågan till 
Mariehus AB för införande.       

Bakgrund 

Ida Ekeroth (S) och Linnea Wall (S) har i en motion till kommunfullmäktige 
föreslagit att kommunens bostadsbolag ska införa Huskurage i bolagets samtliga 
fastigheter. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 30 september 2019, § 60, överlämnat ärendet 
till Mariehus AB för beredning. 

Motionärerna beskriver i sin motion att Huskurage är en ideell förening med mål att 
förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge granna verktyg att agera. 
Det är en förebyggande metod med direkt effekt mot våld i nära relationer. 
Huskurage är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro 
för att någon far illa. Huskurage som idé och produkt är gratis, men förslagsställarna 
framhåller att det kan kosta liv att inte agera. Som exempel framförs att statistik som 
visar att i Sverige dödas årligen 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. 
Utöver vuxna som utövar våld mot vuxna så lever cirka 200 000 barn i Sverige i hem 
med våld.  

För Mariehus skulle det inte bli någon kostsam verksamhet att införa detta i samtliga 
hus. Huskurage bygger på att ett informationsblad sätts upp i trapphusen och en 
information ges till hyresgästerna om detta. Verktyget ska ses som ett komplement 
till de verktyg som samhället redan idag använder för att arbeta mot våld i nära 
relationer. 

Styrelsen för Mariehus AB har vid sitt sammanträde den 25 augusti 2020 ställt sig 
positiva till förslaget och beslutat att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska 
bifallas.  

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) yrkar bifall till motionen.  

 

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

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15 

Protokoll från Mariehus AB 2020-08-25 (punkt 8) 

Protokollsutdrag kf § 60/19 

Motion om Huskurage       

 

Expedieras till: 
Mariehus (vd Stefan Rånes) 
Motionärerna 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 319                                                   Dnr 2019/00451  

Motion om revidering av policy för verksamhet- och 
ekonomistyrning 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås.      

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
policyn för verksamhets- och ekonomistyrning kompletteras med skrivning om 
möjlighet att årligen revidera budget och flerårsplan samt att föreslagen revidering 
synliggörs i årshjulet, förslagsvis i oktober eller i november. 

Kommunfullmäktige har den 25 november 2019, § 87, beslutat överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunen har en antagen policy för verksamhets- och ekonomistyrning. I policyn 
för verksamhet- och ekonomistyrning finns övergripande interna regler som ska styra 
kommunens beslut såväl på den politiska nivån som på tjänstemannanivån. Ytterst 
syftar styrningen till att använda kommunens resurser på ett effektivt sätt för att 
uppnå god ekonomisk hushållning. Syftet med policyn är att säkerställa en stabil 
långsiktig ekonomi för kommunens verksamheter. För att uppnå det krävs tydliga 
strukturer och processer avseende budget, investeringar, uppföljning och analys, 
kalkyleringar och intern kontroll. Denna policy utgör en grund för att utveckla och 
styra i ekonomiprocesserna. Policyn ska också bidra till att alla inom kommunens 
verksamheter arbetar på ett likartat sätt och utifrån god kvalitet inför politiska beslut. 

Med anledning av antagen policy ska verksamhet och ekonomistyrning följa beslutad 
planeringsprocess. Förslaget är därför att motionen ska avslås.  

Underlag för beslut 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-09 

Protokollsutdrag kf § 87/19 

Motionen       

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Motionären 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 320                                                   Dnr 2020/00300  

Återrapportering av hantering av uppdrag till kommunchefen 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisningen.       

Bakgrund 

Kommunchefen återrapporterar hanteringen av de uppdrag som tilldelats av 
arbetsutskottet på sammanträdet den 16 september 2020, § 307. 

 

• Översyn av kommunens styrdokument (KS 2020/336) 
Uppdraget har överlämnats till sektorchef ledning.  
Delrapport till arbetsutskottet i oktober. 

 

• Vippfyr (KS 2017/380) 
Uppdraget har överlämnats till sektorchef utbildning. 
Planeras för en första avrapportering i kultur- och fritidsberedningen den 13 
oktober. 

 

• Fältfritidsledare (KS 2019/97) 
Uppdraget har överlämnats till sektorchef ledning för skyndsam hantering. 

 

• Finskt förvaltningsområde (KS 2018/402) 
Uppdraget har överlämnats till sektorchef ledning. 

 

• Kultur- och fritidsberedningens frågor till politisk hantering 
Uppdraget har överlämnats till sektorchef ledning. 
Planeras för en avrapportering i kultur- och fritidsberedningen den 13 
oktober.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18 

Protokollsutdrag ksau § 307/20       
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 321                                                   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. Skärgårdsrådet (KS 2020/349) 
Skrivelse med förslag till planering och iordningsställande av bostadsområde för 
generationsboende på Torsö. 
 

2. Migrationsverket (KS 2020/302) 
Svar på skrivelse om avveckling av mottagningsenheten i Mariestad samt 
inbjudan till möte. 
 

3. Avfallshantering Östra Skaraborg (KS 2020/296) 
Beslut om att AÖS hänvisar bostadsrättsföreningen till lokala entreprenörer för 
tvätt av kärl. 

 

4. Trafikverket (KS 2020/268) 
Mötesanteckningar från samråd om långsamtgående fordon förbi Mariestad den 
8 september 2020. 

 

5. Mariestads kommun 
Inbjudan skickad till samrådsmöte finskt förvaltningsområde den 13 oktober 
2020. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 322                                                   Dnr 2020/00002  

Inbjudningar 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner inbjudningarna anmälda.       

Bakgrund 

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet.  

Underlag för beslut 

Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning  
Webbsänd konferens om boendesegregation och social integration.  
Konferensen genomförs den 8 oktober 2020. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 323                                                   Dnr 2020/00003  

Information  
  

Projektansökningar bland annat Cresco Creare  

Arbetsmarknadschef Anitta Into och projektledare Maria Johansson Berg informerar 
om projekt Cresco Creare. Mariestads kommun är samverkansaktör, inte aktiv part. 
Redan pågående projekt Steg och Växtkraft arbetar med den aktuella målgruppen. 

Presentation av kommande projekt; ”Hemmasittare”, ”Breddad arbetsmarknad” 
samt projekt ”Långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.” 

 

Kinnekullebanan 

Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson rapporterar från möte den 18 september 
2020 om Kinnekullebanan.  

 

Vätgasstationen 

Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson informerar kort om vätgasstationen som 
fungerar helt enligt plan.  

 

Kronoparks förskola 

Teknisk chef Michael Nordin ger en lägesrapport över Kronoparks förskola och 
informerar om att allt går enligt plan. 

 

Brandstationen (KS 2020/10) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har initierat en förstudie om en ny 
brandstation i Mariestad. Med anledning av vårens arbete med frågeställningar 
kopplade till Coronavirusets spridning har arbetet pausats. Processen startar nu 
upp igen.  Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra politisk styrgrupp för 
projektet. Kommunchef, samhällsbyggnadschef, teknisk chef och ekonomichef 
ska utgöra kommunens representanter i den gemensamma arbets-
/ledningsgruppen med RÖS.  
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Information om investeringsbehov ishallen m.m.  

Teknisk chef informerar om att det har uppkommit två större kostnadsposter som 
saknar finansieringsmöjlighet i årets budget vilket verksamhet teknik vill 
uppmärksamma kommunstyrelsens arbetsutskott på. Verksamhet teknik vill därför 
ha finansiering för detta. 

I Mariestads ishall finns idag två ismaskiner. Båda dessa maskiner är gamla och 
underhållskostnaderna är höga och bedöms i närtid öka ytterligare. Den äldre 
av maskinerna är drygt 15 år gammal och behöver förslagsvis bytas ut.  

Mariestad kommun är fastighetsägare till fotbollsanläggningar i kommunen och i de 
avtal som finns upprättade ingår mål för träning och match. Flera av de mål som idag 
finns på anläggningarna är trasiga, lagade, slitna och behöver bytas ut. 
Fotbollsförbundet har också infört nya storlekskrav på mål för spelformen 9 mot 9 
vilket innebär nyanskaffning.  

 

Asfaltering yttre hamnen  

Teknisk chef informerar om att asfaltsbeläggningen i norra delen av yttre 
hamnen är dålig samtidigt som det finns ett behov av att tillskapa fler 
parkeringsplatser i området då det vid högsäsong blir en överbeläggning på 
platserna. Verksamhet teknik har tagit fram en kostnadsbedömning för att lägga 
ny asfalt i området vilket föreslås göras för att skapa möjligheter för 
uppmålning av nya parkeringsplatser och därigenom få ett bättre nyttjande av 
ytan.  

Kostnaden för ny asfalt i den östra delen (där parkeringarna är idag) av yttre 
hamnområdet beräknas till cirka 900 tkr. Den delen mellan dagens parkeringar 
och hamnskjulet/stuveribyggnaden beräknas till cirka 500 tkr.  

Den ytan som gäller arbetsområdet väster om stuveribyggnaden beräknas till 
cirka 700 tkr och är i väldigt stort behov av åtgärd då de defekter som finns på 
ytan ger stora risker för olyckor vid båtlyft. Totalt föreslås åtgärder för 2 100 tkr 
vilket saknar finansieringsmöjligheter i årets budget. Möjligheten att genomföra 
åtgärderna i år är starkt kopplade till asfaltsleverantörens beläggning men 
bedöms kunna genomföras vid en beställning i närtid. Linjemålning inryms inte 
i kostnaderna, men beräknas kunna finansieras i nästa års budget för 
hamnutveckling. 

Vad gäller ytan norr om hamnskjulet/stuveribyggnaden som är en kombinerad 
vinteruppställningsplats för båtar och ställplats för husbilar sommartid föreslås 
den lämnas i befintligt skick då ytan iordningställdes i våras med krossad asfalt.  
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Kommunchefens information 

Kommunchef Kristofer Svensson informerar om ett aktuellt 
bostadsutvecklingsprojekt där kommunen har möjlighet att blockförhyra ett antal 
lägenheter. Kommunen låter meddela att behovet av detta inte finns. 

Kommunchefen informerar vidare om status och planerna framåt vad gäller lokal för 
Tillväxthuset. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 324                                                    

Uppdrag till kommunchefen 
  

Planuppdrag Torsö skola (KS 2020/365) 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) har i ett möte med Skärgårdsrådet noterat ett 
behov av att formera ett planuppdrag för Torsö skola.  

Kommunchefen får i uppdrag att tillse att ett planuppdrag tas fram för Torsö skola. 

 

Ekonomi 2020 – Tillkommande ärende till kommunfullmäktige i oktober 2020 
(KS 2019/21) 

Ett antal ekonomiska frågor behöver hanteras skyndsamt. Däribland frågor om 
investeringar vid hamnen och vid ishallen, samt frågor om derivat och avskrivningar.  

Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler ett ärende; Justering av drift- och 
investeringsbudget 2020. Ärendet kommer att hanteras på kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 oktober och för beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober. 
Majoriteten har tagit fram ett gemensamt förslag.  

Kommunchefen får i uppdrag att tillse att eventuella erforderliga redaktionella 
förändringar görs i förslaget i enlighet med vad som diskuterats på sammanträdet. 

 

Yttrande till Trafikverket om hastighetsreglering på Väg 26 (KS 2020/360) 

Det har kommit ett förslag från Trafikverket om att sänka hastigheten på  
Väg 26 från 90 till 80 km/h. Kommunstyrelsens arbetsutskott motsatte sig detta 
redan 2016. Mariestads kommun vidhåller de synpunkter och 
ställningstaganden som framförde i beslut i arbetsutskottet, § 204/16.  
Svaret måste hanteras omgående då det ska vara Trafikverket till handa redan 
den 30 september.  

Kommunchefen får i uppdrag att skyndsamt yttra sig till Trafikverket på 
kommunens vägar i enlighet med de diskussioner som förts på dagens 
sammanträde som innebär att kommunen fortsatt vidhåller tidigare synpunkter 
och ställningstaganden. 

 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Sida 27 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Ersättningslokaler för Krontorpsvägen  - Särskilt boende för psykiskt sjuka 
(KS 2020/68) 

Det finns ett uppdrag från arbetsutskottet sedan tidigare om att lösa frågan om 
utökat boende för äldre psykiskt sjuka personer. Verksamheten har sedan 
tidigare uppmärksammat att det finns ett behov av ett ökat antal platser för den 
målgruppen. Lokalfrågan har angetts att den ska aktualiseras i den 
kommunövergripande strategiska lokalgruppen, men frågan är trots det ännu 
inte löst.  

Kommunchefen får i uppdrag att snarast återkomma med förslag på lösning. 
Förslagsvis kan möjligheten till att ta i anspråk en avdelning på Mariestads 
sjukhus, särskilt undersökas. 

 

 

Behörighet för passage i stadshuset 

Kommunchefen får i uppdrag att lösa passagefråga i stadshuset för den  
LSS-personal som arbetar i huset, så att de säkerställs lämplig behörighet. 

 

Brandstationen (KS 2020/10) 

Kommunchefen får i uppdrag att tillsätta en ledningsgrupp i frågan om ny 
brandstation i Mariestad. Teknisk chef ska leda kommunens arbete. Det är 
viktigt att i ett första skede ”tänka brett” vad gäller vilka verksamheter som 
skulle kunna samlokaliseras i området för att uppnå synergieffekter. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 325                                                    

Rapporter 
  

Kommunchef Kristofer Svensson rapporterar från konferens i Stockholm  
”Climate Action Week”. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) rapporterar från förra mötet i 
kommunalförbundet där färdtjänstreglementet var uppe för översyn.  
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