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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 299                                                   Dnr 2021/00236 

Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsens verksamheter och 
uppföljning av kommunstyrelsens mål 
  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

2. De verksamheter som prognostiserar ett underskott gentemot budget ska 
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag till åtgärder för 
innevarande år samt hur det påverkar nästkommande års budget. Åtgärderna ska 
skriftligen återredovisas till kommunstyrelsens arbetsutskotts nästa sammanträde. 

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker per tertial. För att uppnå ändamålsenlig och 
strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi sker uppföljning vid 
följande tillfällen: 

• Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid 
tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen. 

• Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. 
Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning. 

• Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning. 

Prognos för kommunstyrelsens verksamheter är totalt enligt budget. Större avvikelserna är 
enligt följande: 

• Kommunstyrelsen till förfogande + 1 250 tkr 
• Kommundirektör, Ekonomi, HR + 350 tkr 
• Sektor Ledning – 400 tkr 
• Sektor samhällsbyggnad – 500 tkr 
• Arbetsmarknadsenheten – 700 tkr 
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Delårsresultatet för kommunstyrelsens verksamheter uppgår till 83,7 miljoner kronor. Det 
är svårigheter att jämföra delår 2020 men delår 2021 på grund av flera 
organisationsförändringar. 

I samband med tertial 2 har en uppföljning av de aktiviteter nämndens verksamheter 
planerat att utföra under 2021 (verksamhetsplan) skett med syfte att göra en bedömning av 
hur det arbete verksamheterna utfört hittills bidrar till måluppfyllelse för nämndens mål. 
Bedömningen är att samtliga mål enligt nedan har en positiv trend.  
 

• 2.1  I Mariestad är det självklart att alla hjälps åt och att alla är 
 inkluderade 

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

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

• 3.2  Mariestad ligger i framkant och andra aktörer inspireras av oss 
• 4.  Vi har ett professionellt förhållningsätt med fokus på att skapa 

 mervärde för de vi är till för 
• 5.1  Företagsklimatet i Mariestad är rankat som topp 25 av landets 

 kommuner 
• 5.2  Mariestad växer och utvecklas 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-17 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2021-09-15 

Delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter 

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Kommundirektör Susanne Wirdemo) 
(Ekonomichef Christina Olsson)  
(HR-chef Per Johansson) 
(Chef sektor ledning Åsa Alvner) 
(Chef sektor samhällsbyggnad Per Garenius) 
(Controller kommunstyrelsen Birgitta Eklöv) 
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 300                                                   Dnr 2021/00237 

Delårsrapport 2021 för Mariestads kommun  
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. 

Arbetsutskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen 

2. De nämnder som prognostiserar ett underskott gentemot budget ska återkomma 
till kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag till åtgärder för innevarande år 
samt hur det påverkar nästkommande års budget. Åtgärderna ska skriftligen 
återredovisas till kommunstyrelsens arbetsutskotts nästa sammanträde. 

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 2021 uppgår till 83,7 miljoner kronor (mkr). 
Mariestads kommun prognostiserar ett positivt resultat för år 2021 om 90,5 mkr 
vilket är 60,8 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Detta medför att finansiella 
målen avseende resultatet och soliditeten uppnås. Investeringsmålet är inom årets 
budget men för att uppnå målet över mandatperioden bör 2022 års 
investeringsbudget beaktas.  

Kommunens totala prognostiserade investeringsnivå uppgår till 252,4 mkr vilket är 
81 procent av investeringsbudgeten. Finansieringen beräknas att hanteras av egna 
medel till 63,3 procent och resterande via låneinstitut. 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning vid delåret krävs att trenden för 
kommunfullmäktiges mål (både det finansiella målet och de fyra verksamhetsmålen) 
är positiv. Kommunfullmäktiges första mål, det ekonomiska målet, mäts årligen 
utifrån tre delmål. De båda delmålen resultatmålet och soliditetsmålet bidrar till en 
positiv trend då prognosen visar att de kommer att uppnås under mandatperioden.  

Utifrån bokslut 2020, prognos 2021 och budget 2022 prognostiseras en avvikelse 
gentemot delmålet för investeringarna. Utvärdering av vad som investeras och hur 
investeringarna finansieras utgör en väsentlig aspekt när måluppfyllelsen för det 
finansiella målet utvärderas. Under året har viktiga strategiska 
exploateringsinvesteringar gjorts, vilket inte ursprungligen inte var planerat i 
reformpaketet. Vid delåret är bedömas det finansiella målet totalt ha en positiv trend 
för att kunna uppnås under mandatperioden men det är viktigt att investeringsnivån 
för 2022 beaktas. 
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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. Nämndernas mål bidrar sammantaget 
till en positiv trend för samtliga fyra kommunfullmäktigemål vid delåret. Kommunen 
är därmed på god väg att bidra till måluppfyllelse för kommunfullmäktiges fyra 
verksamhetsmål för mandatperioden. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-22 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Delårsrapport Nämndernas delårsrapporter – augusti 2021 

Bilaga Nämndernas delårsrapporter – augusti 2021 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Revisionen) 
(Kommundirektör) 
(Ekonomichef) 
(Samtliga sektorschefer) 
(Samtliga nämnder (nämndsekr.))  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 301                                                   Dnr 2021/00249 

Finansuppföljning vid tertial 2, 2021 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen vid tertial 2, 2021. 

Bakgrund 

Finanspolicyn för kommunen och dess bolag ska ge vägledning för den finansiella 
verksamheten. Koncernens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, 
upplåning, leasing, placering och riskhantering.  

Kommunkoncernen har vid ingången av 2021 en skuldportfölj på totalt 1 986,3 
miljoner kronor (mkr) fördelat på kommunen 921,7 mkr (46,4 procent), Mariehus 
AB 722,6 mkr (36,4 procent) och VänerEnergi AB 342,0 mkr (17,2 procent). 

Under perioden har nyupplåning skett hos kommunen vilket ökat skuldportföljen 
med totalt 100,0 mkr, amortering har skett med 12,5 mkr. Detta gör att koncernens 
skuldportfölj per 31 augusti är 2 072,9 mkr. 

Snitträntan under året har varit exklusive derivat 0,26 procent och inklusive derivat 
0,81 procent. 

Under året ligger fortsatt fokus på att samordna och omsätta de lån som förfaller för 
att minska på totalt antal lån i koncernen och nå kapital- och räntebindningen enligt 
finanspolicyn. 

Finansrådet har haft fyra möten under perioden. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16 

Ekonomichefens och finanssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15 

Finansrapport vid tertial 2 2021 för Mariestads kommunkoncern. 

 

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

Ksau § 302                                                   Dnr 2020/00493 

Uppföljning av intern kontroll kommunstyrelsen delår 2021 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad uppföljning av plan för intern kontroll 
för kommunstyrelsenämnden i samband med delår 2021. 

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

• Kontroll av att rutiner gällande tillträde i stadshuset efterlevs. 

• Kontroll av att tjänsteskrivelse och underlag följer gällande rutiner. 

• Uppföljning av medarbetares kunskap och förmåga inom 
informationssäkerhet. 

• Uppföljning av att leasingavtal tecknats enligt gällande regler och rutiner. 

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. Enligt 6 kap. 6 
§ kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Kommunstyrelsen som nämnd ska upprätta en intern kontrollplan för den 
egna verksamheten. Kommunstyrelsen antog den 8 februari, § 12, en intern 
kontrollplan för år 2021 innehållande nedanstående punkter: 

1. Uppföljning av att chefer följer det systematiska arbetsmiljöansvaret och vidtar 
åtgärder utifrån medarbetarenkäten. 

2. Uppföljning av att chefer följer det introduktionsprogram som kommunen 
beslutat om. 

3. Kontroll av att rutiner gällande tillträde i stadshuset efterlevs. 

4. Kontroll av att tjänsteskrivelse och underlag följer gällande rutiner. 

5. Uppföljning av medarbetares kunskap och förmåga inom informationssäkerhet. 

6. Uppföljning av att leasingavtal tecknats enligt gällande regler och rutiner. 

7. Kontroll av att upprättad rutin för distansarbete följs med avseende på 
vägledningen till chefens beslut och att det finns en plan för när omprioriterade 
uppdrag ingår i det ordinarie arbetet igen.  

8. Kontroll av att nya leverantörer lagts upp enligt gällande rutin. 

I samband med tertial 2 och delårsbokslutet har en uppföljning av intern 
kontrollplanen och dess kontroller genomförts och sammanställts i en rapport. För 
status se rapport ”Uppföljning intern kontroll – delår 2021, 
kommunstyrelsenämnden”.  
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Brister noterades i nedanstående kontroller. Åtgärder har vidtagits/planeras att 
vidtas.  

• Kontroll av att rutiner gällande tillträde i stadshuset efterlevs. 
Åtgärd:  

o Informationsinsats – Informera chefer, medarbetare och förtroendevalda 
att nyckelbrickor ska inlämnas vid avslutad anställning/förtroendeuppdrag. 
(Pågående) 

 
• Kontroll av att tjänsteskrivelse och underlag följer gällande rutiner. 

Åtgärd: 
o Information/utbildning – Kontinuerliga utbildningsinsatser genomförs i 

hela organisationen när det gäller beredningsprocessen. Dessa kommer att 
fortlöpa under året. Den enskilde individens ansvar är stort när det gäller 
att följa beslutade rutiner, processer och tidplaner. (Pågående) 
 

• Uppföljning av medarbetares kunskap och förmåga inom 
informationssäkerhet. 
Åtgärd: 

o Göra utbildningen kontinuerligt nåbar – Lägga utbildningen på intranätet 
för att göra den kontinuerligt nåbar. (Avslutad) 

o Påminnelser om utbildningen – Under utbildningens gång har cheferna har 
uppmanats hålla koll på genomförandegraden och påminna sina 
medarbetare om att utbildningen är obligatorisk. Det har också gått ut 
automatiska påminnelser. (Pågående) 
 

• Uppföljning av att leasingavtal tecknats enligt gällande regler och rutiner.  
Åtgärd:  

o Nya riktlinjer för leasing bör tas fram – En kommunövergripande riktlinje 
för leasing bör tas fram och det bör säkerställas att denna är i samklang 
med respektive nämnds delegationsordning och riktlinjer för upphandling 
och inköp. (Pågående) 

o En rutin för att fånga samtliga leasingavtal behöver arbetas fram – En rutin 
för att fånga samtliga leasingavtal behöver arbetas fram alternativt att tjänst 
köps in från extern leverantör. (Pågående) 

 
Utöver åtgärder för de brister som noterats har enligt ovan några förbättringsåtgärder 
initierats. 

Kommunstyrelsen har vidare enligt 6 kap. 1 § uppsiktsplikt. I kommunstyrelsens intern 
kontrollplan för 2021 återfinns kontroller som berör flera nämnder och kommunstyrelsen har 
inkluderat även övriga nämnder vid uppföljning av dessa kontroller. Vidare har 
kommunstyrelsen inhämtat övriga nämnders uppföljning av sina respektive intern 
kontrollplaner i samband med delåret. Denna uppföljning sker genom en sammanställd 
rapport för hela kommunen (dnr. KS 2021/00095). 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16 

Kvalitetcontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15 
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Rapport ”Uppföljning intern kontroll – delår 2021, kommunstyrelsenämnden”.   

Protokollsutdrag ks § 12/21, Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2021 

 

Expedierats till: 
Kommundirektör Susanne Wirdemo 
Ekonomichef Christina Olsson  
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
HR-chef Per Johansson 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
Chef sektor samhällsbyggnad Per Garenius 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 303                                                   Dnr 2021/00095 

Uppföljning av intern kontroll för Mariestads kommun delår 
2021, utifrån uppsiktsplikten 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad uppföljning av intern kontroll i 
Mariestads kommun i samband med delår 2021. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att säkerställa att vidtagna/planerade 
åtgärder är tillräckliga för att uppnå god intern kontroll för de kontroller där 
avvikelser noterats.  

3. Nämnderna ska innan novembers utgång skriftligen återredovisa status för 
vidtagna och planerade åtgärder. 

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. 
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. 1 § kommunallagen 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 samlad rapport för Mariestads kommun. För status, se bifogad 
rapport ”Intern kontroll - 2021 delår, Mariestads kommun”. Avvikelser har noterats i 
följande kontroller:  

 

Utbildningsnämnden 
• Kontroll och prognos av enheternas följsamhet mot budget. 

• Kontroll och uppföljning av tilläggsbeloppens kostnadstäckning på berörda 
enheter. 

• Kontroll att enheterna har tillgång till personal med sådan kompetens som 
erfordras (behörigheter och legitimationer). 
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Socialnämnden 
• Kontroll av att boendekontrakten är korrekta. 

• Kontroll av att handlingsplaner för arbete för dem som söker 
försörjningsstöd är uppdaterade och aktiva. 

• Kontroll av att dokumentationen i personalärenden är tillräcklig för att rätt 
beslut ska kunna fattas. 

 

Tekniska nämnden 
• Avsaknad underhållsplan fastighet. 

• Brandskyddspolicyn följs (med avseende på roller och ansvar). 

• Skalskydd VA-anläggningar. 

• Budgetavvikelser i projekt. 

• Avtalstrohet. 

• Direktupphandlingar. 

• Andel avtal i Xpand. 

 

Överförmyndarnämnden 
• Kontroll att förordnande av ställföreträdare till komplicerade ärenden sker 

inom föreskriven tid enligt föreläggande från tingsrätten. 

 

Vad gäller kommunstyrelsenämnden, se särskilt ärende (KS 2020/00493). 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16 

Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15 

Rapport ”Uppföljning intern kontroll – delår 2021, Mariestads kommun”. 

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Kommundirektör Susanne Wirdemo) 
(Ekonomichef Christina Olsson)  
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(Chef sektor samhällsbyggnad Per Garenius) 
(Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark) 
(Verksamhetschef tekniska Johan Myhrman) 
(Chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo) 
(Chef sektor utbildning Maria Appelgren) 
(Chef medborgarkontoret Ewa Sallova) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 304                                                   Dnr 2020/00019 

Uppföljning av dokumentation vid direktupphandling tertial 2 
2021 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner den uppföljning av dokumentation vid 
direktupphandling som gjorts i samband med tertial 2 2021. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2021 (§ 37) att återrapportering av 
dokumentation vid direktupphandling ska ske vid tertial 1 och tertial 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutade även att åtgärder skulle vidtas för att uppnå god intern 
kontroll för momenten ”dokumentation vid direktupphandlingar” och ”kontroll av 
obehörig attest” vilka rapporterades i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott den 
14 april 2021.  
 
Uppföljning av dokumentation vid direktupphandling  
 
Uppföljning av dokumentation vid direktupphandling har inför tertial 2 skett utifrån den 
nya rutinen som togs fram under våren enligt nedan:   
 

• Rapporter per nämnd togs ut den 7 juni och avser perioden 202004-202104.  
• Avser inköp i intervallet 100-615 tkr.  
• Avvikelser i rapporten är de leverantörer där: 

o ingen direktupphandlingsdokumentation är inkommen för aktuell period 
o det ej finns något avtal kopplat till leverantör 
o direktupphandlingsdokumentation eller avtal kopplad till leverantör finns 

för del av perioden. 
• Uppdaterad avtalslista användes i analysen för att se om avtal finns.  
• Ansvarig mottagare av rapporten är controller per nämnd och uppföljning och 

analysarbete sker av controller tillsammans med inköpssamordnare eller 
motsvarande.  

• Återrapportering till kvalitetscontroller skedde senast den 27 augusti.  
• Summering av kvalitetscontroller, e-handelsansvarig och upphandlare. 

 
Totalt sett för kommunen bedöms 75 procent av inköpen (antal leverantörer) inom 
direktupphandlingsgränsen vara dokumenterade på korrekt sätt eller vara kopplade till ett 
avtal. För information per nämnd se efterföljande tabell.   
 
Justering har skett för så kallade opåverkbara leverantörer, leverantörer där diskussion förts 
med upphandling och inköp som avser pandemin.  
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Vid uppföljning i samband med tertial 1 (som avsåg perioden 202002-202102) var 59 
procent av inköpen inom direktupphandlingsgränsen dokumenterade på ett korrekt sätt 
eller kopplade till avtal. Tabellen för uppföljningen i samband med tertial 1 är inkluderad 
nedan för att möjliggöra jämförelser per nämnd.  
 
Det kan konstateras att medvetenheten har stärkts och att inköp inom 
direktupphandlingsgränsen i större utsträckning dokumenteras på ett korrekt sätt för 
samtliga nämnder.  
 
Tertial 2  

Nämn
d 

Antal 
avvikelser 

efter justering 

Antal leverantörer 
totalt 

Andel 
avvikelser 

Andel utan 
avvikelser 

TN 56 151 37 % 63 % 
SN 5 59 8 % 92 % 
UN 11 57 19 % 81 % 
KS 12 66 18 % 82 % 
MoB 0 3 0 % 100 % 
Total 84 336 25 % 75 % 

 
Tertial 1 

Nämn
d 

Antal 
avvikelser 

efter justering 

Antal leverantörer 
totalt 

Andel 
avvikelser 

Andel utan 
avvikelser 

TN 80 164 49 % 51 % 
SN 21 65 32 % 68 % 
UN 17 56 30 % 70 % 
KS 26 63 41 % 59 % 
MoB 2 5 40 % 60 % 
Total 146 353 41 % 59 % 

 
Nästa steg 

• Upphandling har löpande diskussioner med verksamheten (respektive controller) 
för att reda ut eventuella frågetecken.  

• Dokumentation för direktupphandling tas i flera fall fram i respektive verksamhet 
och skickas in till upphandling för leverantörer som verksamheten fortsatt kommer 
att handla från. 

• Dialoger kring behov av upphandling enligt LOU förs med upphandling. 
• Dialoger kring kommunövergripande inköp förs.  
• Avtalslistan uppdateras med aktuell information utifrån: 

o upphandlings uppföljning med respektive controller 
o den dokumentation för direktupphandlingar och eventuella avtal som 

skickas in till upphandling.  
• Ny rapport för uppföljning tas ut i början på oktober. 
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 Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16 

Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15 

Underlag rapportering av uppföljning direktupphandlingar tertial 2 

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Kommundirektör Susanne Wirdemo) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(Chef sektor ledning Åsa Alvner) 
((Chef sektor utbildning Maria Appelgren) 
(Chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo) 
(Chef sektor samhällsbyggnad Per Garenius) 
(Verksamhetschef tekniska Johan Myhrman)  
(Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark)  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 305                                                   Dnr 2021/00375 

Kommunens yttrande om kulturmiljö för området Berga 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att kvarstå vid sitt tidigare inskickade yttrande till 
Trafikverket. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att kommunicera beslutet med berörda 
myndighetspersoner. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har i beslut den 13 september 2021, § 174/21, gett 
kommundirektören i uppdrag att utreda om Mariestads kommun kan och bör 
komplettera sitt yttrande till Trafikverket gällande vägplanen för ombyggnationen av 
E20 förbi Mariestad, området Muggebo-Tjos trots att granskningstiden för planen 
löpt ut. Detta sedan en medborgare i en skrivelse som beskriver hur en alternativ 
vägsträckning skulle kunna se ut för det aktuella området, begärt att kommunen ska 
yttra sig till myndigheten om kulturmiljön i Berga. 

Vid kontakt med Trafikverket har myndigheten uppgett att utgångspunkten är att 
yttranden om en vägplan ska inkomma skriftligen inom den föreskrivna 
granskningstiden i enlighet med 19 § Vägförordningen (2012:707). Det finns dock 
inte några formella juridiska hinder för Mariestads kommun att inkomma med ett 
nytt eller kompletterande yttrande över vägplanen. Trafikverket har emellertid 
framfört att hanteringen av ett sådant yttrande kan komma att se olika ut hos 
Trafikverket beroende på vilken fas planarbetet då befinner sig i. Om yttrandet skulle 
föranleda exempelvis ett nytt granskningsutlåtande eller kräva inhämtande av ett nytt 
yttrande från Länsstyrelsen får detta som konsekvens att tidsplanen för hela projektet 
förskjuts. Ett eventuellt nytt eller kompletterande yttrande bör därför enligt 
Trafikverket inkomma så fort som möjligt. 

Planchefen har uppgett att det, för det fall kommunstyrelsen skulle besluta om att 
lämna ett nytt eller kompletterande yttrande över vägplanen, skulle krävas åtminstone 
tre hela arbetsdagar att gå igenom alla inkomna handlingar, synpunkter och övrigt 
underlag i ärendet. Beroende på vilka överväganden och utredningsåtgärder som 
bedöms vara nödvändiga kan det ta betydligt längre tid än så att avge ett nytt yttrande 
till Trafikverket. 

Det finns således inte några juridiska eller formella hinder för Mariestads kommun 
att lämna ett yttrande gällande kulturmiljön i Berga till Trafikverket, trots att 
granskningstiden löpt ut. Huruvida ett sådant yttrande bör lämnas till Trafikverket är 
dock en politisk fråga som de förtroendevalda har att ta ställning till. 
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Att skicka in ett kompletterande yttrande till Trafikverket skulle kunna få långtgående 
konsekvenser i form av att projektet förskjuts tidsmässigt eller kan leda till att 
projektet inte genomförs vilket i förlängningen skulle drabba hela Mariestads 
kommun. 

Mariestads kommun har förståelse för kulturmiljön i det aktuella området och 
uppmuntrar medborgare att själva skicka in yttranden till Trafikverket. Kommunens 
handläggning har hanterats på korrekt vis och kommunstyrelsens yttrande gäller 
fortsatt. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker liggande förslag som innebär att 
kommunen ska kvarstå vid sitt tidigare lämnade yttrande till Trafikverket.  

Uppdrag ges till kommundirektören att kommunicera beslutet med berörda 
myndighetspersoner. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-22 

Utredarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-22 

Protokollsutdrag ks § 174/21 

 

Expedieras till: 
Kommundirektör Susanne Wirdemo 
Samhällsbyggandschef Per Garenius 
Planchef Adam Johansson 
Sofia Tolis sofiatolis@hotmail.com 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 306                                                   Dnr 2021/00376 

Ändring av valdistriktsindelning  
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att ändra 
valdistriktsindelningen i Mariestads kommun i enlighet med valnämndens förslag.  

Förslaget innebär i att antalet distrikt utökas från 14 till 16 där nuvarande valdistrikt 
Ullervad-Tidavad delas upp i två distrikt och att valdistriktsgränserna för valdistrikten 
Lockerud-Ekudden och Marieholm justeras och istället blir tre distrikt; 1) Lockerud-
Ekudden, 2) Marieholm och 3) Bråten-Västra skogen-Marieäng. 

Bakgrund 

Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta 1000 – 2000 röstberättigade personer. 
Valdistrikten bör vara utformade med hänsyn till vad som är funktionellt utifrån 
befolkningsstrukturen och det är av yttersta vikt att ta hänsyn till att valen ska kunna 
genomföras säkert, effektivt och tillgängligt. Reglerna om utformning av valdistrikt 
syftar också till skydda valhemligheten. Ju färre röstande i ett distrikt, desto större 
risk att någon röst riskerar att kunna kopplas ihop med en viss väljare. Den övre 
gränsen om 2 000 röstande, syftar till att bevara en fungerande och effektiv 
administration. Ju fler röstberättigande, desto mer tidskrävande blir röstmottagning, 
sammanräkning och rapportering.   

Mariestad har idag 14 valdistrikt som omfattar från 992 till 2 008 röstberättigande 
(antal röstberättigade per 1 mars 2021).  

Två av distrikten har under senare år fått ett ökat antal invånare och tangerar nu 
siffran 2 000 röstberättigade. Dessa valdistrikt är Ullervad-Tidavad och Marieholm.  

Även valdistrikt Lockerud-Ekudden omfattar ett högt antal röstberättigade (1 822 
stycken). Vid de utvärderingar som valkansliet genomför efter varje val har dessa 
distrikts ordförande påtalat vissa svårigheter både när det gäller logistik och även 
kring administrationen just med anledning av det stora antalet röstberättigande och 
det omfattande antalet valsedlar som ska hanteras.  

För att få ett mer hanterbart och jämnare antal röstberättigade i de olika distrikten 
föreslår därför valnämnden följande: 

• Valdistrikt Ullervad-Tidavad delas upp i två distrikt: Ullervad och Tidavad 
med cirka 1 000 röstberättigade i vardera distrikt. 

• Ytterligare ett valdistrikt tillskapas i de centrala delarna av Mariestad för att 
erhålla en jämnare fördelning av antalet röstberättigade. Det nya valdistriktet 
kallas Bråten-Västra Skogen-Marieäng och erhålls genom att 
valdistriktsgränserna för valdistrikt Lockerud-Ekudden och Marieholm 
justeras och blir tre distrikt istället för tidigare två.  
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Detta innebär att det blir cirka 1 300 röstberättigade var i dessa tre distrikt istället för 
två distrikt med 1 822 respektive 2 008 röstberättigade.  

Valnämnden har berett ärendet och i sitt arbete utgått från Länsstyrelsens och 
Valmyndighetens instruktioner när det gäller utformningen av de nya valdistrikten. 
Kommunens kart- och geodataenhet har varit behjälplig med att ta fram kartmaterial 
med utgångspunkt i de anvisningar som valmyndigheten gett. Det finns bland annat 
föreskrifter om hur ett valdistrikt ska namnges och hur ett valdistrikts gränser ska 
dras med hänsyn till att de röstberättigade ska ha en bra väg till vallokalen i 
kombination med att gränserna ska följa topografiska landmärken, så som till 
exempel vattendrag, vägar och fastighetsgränser.   

Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om valdistriktsindelning på förslag av 
kommunen. Beslut ska fattas senast den 1 december året före valåret. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-06 

Protokollsutdrag valnämnden Vn § 2/21 

Kartor över föreslagna valdistrikt med antal röstberättigade 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Länsstyrelsen) 
(Valnämnden) 
(Administrativ chef) 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

Sida 20 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 307                                                   Dnr 2021/00002 

Handlingar att anmäla 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner handlingarna anmälda. 

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. Miljöpartiet de gröna  
Miljöpartiet informerar om att kultur- och demokratiminister Amanda Lind 
besöker Skaraborg den 21 oktober och vill gärna förlägga ett besök i Mariestad. 

2. Länsstyrelsen 
Möjlighet att ansöka om medel för klimatanpassning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 308                                                   Dnr 2021/00003 

Inbjudningar 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner inbjudningarna anmälda. 

Bakgrund 

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. Sveriges Kommuner och Regioner 
Digital detaljplanekonferens den 7-8 oktober. 

2. Länsstyrelsen 
Program för demokratistugans turné för att fira 100 år av demokrati. 
Programmet avser perioden 29 september till den 3 oktober 2021. 

3. Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet 
Digital konferens den 1 december och den 2 december ”Nationell samling: 
Internationella funktionshinderdagen 2021. 

4. Länsstyrelserna 
Inbjudan till frukostwebbseminarium som tar upp olika delar av 
konsumtionsrådet. Webbinarierna går av stapeln under vecka 42 och 43 och 
handlar om områden inom hållbar konsumtion. 

5. Hela Sverige Samlas 
Inbjudan till Workshop under september och oktober månad om 
kunskapsplattformen Hela Sverige Samlas. 

6. Hela Sverige Ska Leva 
Webbinarium under hösten om lokal ekonomi, entreprenörskap med mera. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 309                                                   Dnr 2021/00004 

Information 
  

HR-chefens information 

HR-chef Per Johansson informerar om Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande efter 
inspektion av det systematiska arbetsmiljöarbetet den 7 september 2021. Uppföljning 
kommer att ske under hösten 2022. 

Kommundirektörens information 

Kommundirektör Susanne Wirdemo informerar om pågående dialog med Västra 
Götalandsregionen om förutsättningarna för en folkhälsoplanerarresurs i kommunen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 310                                                    

Uppdrag till kommundirektören 
  

Situation med skadegörelse i området Högelid 

Arbetsutskottet noterar den allvarliga utveckling som sker i området Högelid-Madlyckan. 
Under en period har det varit flera incidenter, bland annat skadegörelser, och situationen 
har dessutom eskalerat kraftigt på senare tid.  

Kommundirektören får i uppdrag att komma med lösning för hantering av den akuta 
situationen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 311                                                    

Rapporter 
  

Ordförande Johan Abrahamsson (M) rapporterar om att det pågår ett arbete runt 
möjliga etableringar. 
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