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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-07-31 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 10:00-12:10 

 
Beslutande Johan  Abrahamsson (M) Ordförande 

Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande 
Janne Jansson (S) 2:e vice ordförande 
Anette Karlsson (M) Ledamot 
Björn Fagerlund (M) Ledamot 
Henrik Karlsson (M) Ledamot 
Göran  Hellström (L) Ledamot 
Morgan Forsberg (KD) Ledamot 
Sture Pettersson (S) Ledamot 
Linnea  Wall (S) Ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) Ledamot 
Mats Karlsson (MP) Ledamot 
Leif Udéhn (S) Tjänstgörande ersättare 

 
 

Övriga deltagare Sven-Inge Eriksson (KD) Ersättare 
John-Gunnar Nilsson (M) Ersättare 
Anders Karlsson (C) Ersättare 
Bengt Erik Askerlund (MP) Ersättare 
Thomas Johansson T.f. kommunchef 
Per Ahlström Säkerhetssamordnare 
Hans Ingbert Räddningschef, RÖS 
Ola Blomberg Sekreterare 

Justerare Janne Jansson 

Justeringens plats och tid Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. 
 

Sekreterare  Paragrafer § 142 
 Ola Blomberg  

Ordförande  
 

 Johan  Abrahamsson  

Justerande  
 

 Janne Jansson  

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-07-31 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-07-31 

Anslagsdatum 2018-07-31 Anslaget tas ner 2018-08-22 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ola Blomberg  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 142                                                   Dnr 2018/00296  

Åtgärder med anledning av extrem och långvarig torka och 
brandrisk 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att omgående ställa 

om kommunens kostverksamhet med ändamålet att öka andelen 

svenskproducerat kött till en nivå där vi enbart köper svenskt kött. Målet ska 

även beaktas vid upphandling genom att ställa krav som främjar svensk 

livsmedelsproduktion. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen  i uppdrag att förbereda 

kommunens organisation för att börja klippa vass som nödfoder och som 

grönmassa för att exempelvis framställa biogas. Idag används ensilage till 

biogasproduktion. Ensilaget skulle kunna nyttjas som foder.  

I uppdraget ingår att upphandla tjänst som kan utföra klippningsarbetet samt 

genomföra en samordning med denna insats genom att erbjuda markägare med 

vassbevuxna vattenområden att delta i aktiviteten. Exempelvis utanför de 

naturreservat som finns i kommunen.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att inventera och 

utreda möjligheten att installera kylaggregat i samtliga byggnader där vi bedriver 

egen verksamhet, exempelvis särskilda boenden för äldre, servicebostäder enligt 

LSS, förskolor m.m. Syftet är att förbättra arbetsmiljö och boendemiljö.  

Steg 1: Inventering och kostnadsberäkning ska vara klart i oktober och en  

           upphandling inleds under november månad. 

Steg 2: Kyla installeras i utvalda verksamhetslokaler under våren 2019. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen uppdrag att, via verksamhet 
teknik och arbetsmarknadsenheten, utöka röjningen vid samtliga grillplatser i 
skärgården samt vidta andra förebyggande åtgärder för att minska risken för 
eldspridning. I detta ingår att tydligt skylta med permanenta skyltar som 
informerar om vad som gäller vid nyttjande av grillplatsen samt när det är 
eldningsförbud. I samband med detta intensifiera skötseln av badplatser och 
naturhamnar i hela kommunen då turismen ökar varje år.  

 

5. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen uppdrag att upprätta en 

beredskap för att klara vattenförsörjningen vid den händelse att brunnar sinar på 

djurhållande gårdar med egen vattenförsörjning. Uppdraget gäller även att 

upprätta en underhållsplan för kommunens branddammar.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 142 (forts.) 

Bakgrund 

Med anledning av den långvariga extrema torkan och mycket höga brandrisken i 
Sverige och i Mariestad kommun har kommunstyrelsens ordförande kallat till extra 
möte med kommunstyrelsen.   

Räddningschefen vid RÖS Hans Ingbert samt säkerhetssamordnare lämnar en 
nulägesbeskrivning samt informerar om konsekvenserna av och riskerna med den 
långvariga torkan.   

Underlag för beslut 

Skrivelse upprättad av kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) 2018-
07-26 

Sammanställning av genomförda kommunikationsinsatser med anledning av 
eldningsförbud       

Expedierats till: 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 
Chefen för sektor utbildning Maria Appelgren 
Tekniska chefen Michael Nordin 
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 
Chefen för sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson 
Säkerhetssamordnare Per Ahlström 
Kommunikationschef Annika Björklund 

 

 


