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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14.00 – 15.35 

 
Beslutande Johan Abrahamsson (M)  ordförande 

Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande    ej § 167 
Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande    ej § 161 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Björn Fagerlund (M) ledamot        ej § 161 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Göran  Hellström (L) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) tj.görande ersättare 
Janne Jansson (S) ledamot        ej § 161 
Sture Pettersson (S) ledamot                      ej § 165 
Linnea  Wall (S) ledamot                      ej § 167 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot                      ej §§ 167, 168 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
Bengt Erik Askerlund (MP)  tj.görande ers.       §§ 161, 165, 167, 168 
Anna Mossberg (M)  tj.görande ers.             § 161, 167 
Anders Karlsson (C)  tj.görande ers.             § 161, 167 
 

Övriga deltagare Erik Ekblom (M)  ersättare 
Stefan Erikson (M)  ersättare 
 
 Lotta Hjoberg  socialchef § 157 
Maria Appelgren  utbildningschef §§ 156, 164  
Ida Nilsson  ekonom § 158 
Christina Olsson  ekonomichef §§ 159, 160, 161 
Amanda Haglind  enhetschef VA § 163 
Kristofer Svensson  kommunchef 
Malin Eriksson  kommunsekreterare 

Justerare Linnea Wall  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 156-176 
 Malin Eriksson  

Ordförande  
 

 Johan  Abrahamsson  

Justerande  
 

 Linnea Wall                             Ida Ekeroth § 167  

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-10 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-09-10 

Anslagsdatum 2018-09-19 Anslaget tas ner 2018-10-12 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  

   

   

   

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-10 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 156                                                   Dnr 2018/00165  

Redovisning av åtgärder från utbildningsnämnden med 
anledning av underskott i prognos 2 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta 
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter 
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsen hanterade prognos 2 vid sitt sammanträde 2018-06-18 och 
konstaterade då att utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 2.4 mnkr i 
prognos 2. Vid prognos 1 var nämndens redovisade underskott 2.8 mnkr. 
Kommunstyrelsen beslutade därför att begära in en skriftlig redovisning från 
utbildningsnämnden med en uppföljning av de åtgärder som nämnden vidtagit med 
anledning av underskottet i prognos 1. Redovisningarna ska vara arbetsutskottet 
tillhanda den 22 augusti. 
 
Presidiet i utbildningsnämnden samt utbildningschefen deltar på mötet och redovisar 
de åtgärder som nämnden genomfört och planerar att genomföra för att uppnå en 
budget i balans.      

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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Kommunstyrelsen 

Ks § 156 (forts). 

_________________________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 258/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-13,  
Redovisning av åtgärder inom utbildningsnämnden med anledning av underskott i 
prognos 1 
 
Sammanställning över åtgärder inom utbildningsnämnden med anledning av 
underskott i prognos 1 och 2, daterad 2018-08-06      

 

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden, Carina Törnell 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef Christina Olsson 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-10 

Sida 5 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 157                                                   Dnr 6564  

Redovisning av åtgärder från socialnämnden med anledning av 
underskott i prognos 2 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta 
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter 
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsen hanterade prognos 2 vid sitt sammanträde 2018-06-18 och 
konstaterade då att socialnämnden redovisar ett underskott om 2.1 mnkr i prognos 2. 
Vid prognos 1 var nämndens redovisade underskott 800 tkr. Kommunstyrelsen 
beslutade därför att begära in en skriftlig redovisning från socialnämnden med en 
uppföljning av de åtgärder som nämnden vidtagit med anledning av underskottet i 
prognos 1. Redovisningarna ska vara arbetsutskottet tillhanda den 22 augusti. 
 
Presidiet i socialnämnden samt socialchefen deltar på mötet och redovisar de 
åtgärder som nämnden genomfört och planerar att genomföra för att uppnå en 
budget i balans.  

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 § 259/18 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 157 (forts). 

_________________________________ 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-15, 
Redovisning av åtgärder från socialnämnden med anledning av underskott i  
prognos 2 
 
Sammanställning över åtgärder inom socialnämnden med anledning av underskott i 
prognos 1 och 2, daterad 2018-07-13 

 

Expedieras till: 
Socialnämnden, Helena Andersson 
Socialchef Lotta Hjoberg 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 158                                                   Dnr 2018/00166  

Prognos 3 år 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner prognos 3 år 2018 för kommunstyrelsens 
verksamheter.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta 
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter 
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 
 
Ekonomienheten har upprättat prognos 3 år 2018 för kommunstyrelsens 
verksamheter.  

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 269/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-23,  Prognos 
3 år 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Ida Nilsson 2018-08-23,  Prognos 3 år 2018 
för kommunstyrelsens verksamheter 
 
Prognos 3 år 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 158 (forts). 
 

 
Expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Ekonom Ida Nilsson 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 159                                                   Dnr 16864  

Delårsrapport 2018 för Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för år 2018.     

Bakgrund 

Enligt kommunens tidplan för ekonomisk uppföljning ska en delårsrapport upprättas 
och delges kommunfullmäktige. 
 
Ekonomienheten har upprättat delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Mariestads 
kommun. Ekonomichef Christina Olsson och redovisningschef Lars Bergqvist 
informerar om delårsrapporten 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 § 270/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-29, 
Delårsrapport för Mariestads kommun 2018 
 
Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Mariestads kommun 

 

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

Ks § 160                                                   Dnr 3384  

Prognos 3 år 2018 för Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner prognos 3 år 2018 för Mariestads kommun.     

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomiavdelningen årligen 
upprätta fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna 
ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 
(efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 
 
Ekonomiavdelningen har upprättat prognos 3 år 2018 för Mariestads kommun och 
dess bolag. Ekonomichefen redovisar prognosen vid 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 § 271/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-23, Prognos 
3 år 2018 för Mariestads kommun 
 
Prognos 3 år 2018 för Mariestads kommun      

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

Ks § 161                                                   Dnr 2018/00297  

Ansökan från RKHF Mariestads äldreboende om kommunal 
borgen  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige ska bevilja RKHF Mariestads äldreboende en utökad 
kommunal borgen på 9 800 tkr (9 800 000 kr). Borgen ska gälla under lånets 
löptid, dock längst i 25 år. Amortering av beloppet ska ske löpande.  
 

2. Kommunfullmäktige ska besluta om borgensavgift för samtliga lån där 
kommunen har beviljat borgen för RKHF Mariestads äldreboende. Detta beslut 
ska fattas i samband med att fullmäktige tar ställningen till budgeten för år 2019. 

 

Sture Pettersson (S) och Linnea Wall (S) reserverar sig mot beslutet avseende  
punkt 2.  
 
Ida Ekeroth (S), Janne Jansson (S) och Björn Fagerlund (M) anmäler jäv och deltar 
inte i handläggning och beslut i ärendet.  

Bakgrund 

RKHF Mariestads äldreboende har inkommit med en ansökan om kommunal 
borgen. Ansökan har överlämnats till ekonomienheten för beredning.  
 
RKHF Mariestads äldreboende bedriver ägande och förvaltning av äldrebostäder 
inom vård och omsorgsverksamheten i Mariestads kommun. Kommunen har stor 
påverkan på föreningens arbete. 
 
Föreningen har idag ett befintligt lån på 9,8 mnkr till en hög ränta utan kommunal 
borgen. I samband med omskrivning av lånet kan föreningen och också indirekt 
kommunen sänka sina kostnader med uppskattningsvis minst 85 tkr/år. För detta 
krävs kommunal borgen. 
 
Lånebeloppet motsvarar det lån i Swedbank som förfaller i oktober 2018 och är 
ingen utökning av verksamheten.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget yttrande. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 161 (forts). 

_________________________________ 

Behandling på sammanträdet 

Sture Pettersson (S) och Linnea Wall (S) yrkar att kommunfullmäktige ska bevilja 
RKHF Mariestads äldreboende en utökad kommunal borgen på 9 800 tkr (9 800 000 
kr). Borgen ska gälla under lånets löptid, dock längst i 25 år. Amortering av beloppet 
ska ske löpande. 
 
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker Petterssons (S) mfl yrkande och  
tilläggsyrkar att kommunfullmäktige ska besluta om borgensavgift för samtliga lån 
där kommunen har beviljat borgen för RKHF Mariestads äldreboende samt att detta 
beslut ska fattas i samband med att fullmäktige tar ställningen till budgeten för år 
2019.  
 
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Petterssons (S) mfl förslag och eget 
tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Kommunfullmäktige ska bevilja RKHF Mariestads äldreboende en utökad 
kommunal borgen på 9 800 tkr (9 800 000 kr). Borgen ska gälla under lånets 
löptid, dock längst i 25 år. Amortering av beloppet ska ske löpande.  

2. Kommunfullmäktige ska besluta om borgensavgift för samtliga lån där 
kommunen har beviljat borgen för RKHF Mariestads äldreboende. Detta 
beslut ska fattas i samband med att fullmäktige tar ställningen till budgeten 
för år 2019.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 278/18 
 
Ansökan om borgen från RKHF Mariestads äldreboende 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Christina Olsson 2018-08-24, Ansökan 
om kommunal borgen 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-24, Ansökan 
från RKHF Mariestads äldreboende om kommunal borgen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(RKHF Mariestads äldreboende) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-10 

Sida 13 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 162                                                   Dnr 2018/00197  

Ansökan om kommunal borgen för lån till reparation av 
Siggaruds Bygdegård 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja borgen till Siggaruds bygdegårdsförening 
avseende lån för reparation av Siggaruds bygdegård.  

Bakgrund 

Siggaruds bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om borgen för lån till 
reparation av bygdegården i Siggarud. Bygdegårdsföreningen har i ansökan och i 
kompletterande handlingar redovisat den ekonomiska ställningen för föreningen och 
förutsättningarna för borgen. Föreningen har inte kunnat redovisa en fullständig 
resultat- och balansräkning. Ansökan visar att borgen ska täcka erhållet lån mellan 
beslut och utbetalning av bidrag som kommer att sökas. En värdering av fastigheten 
har också inkommit. 
 
Ansökan har överlämnats till ekonomienheten som har berett ärendet.  
 
I kommunens regler för borgen, (antagna av Kf § 140/2012) står bland annat att 
borgen för lån till ideella föreningen ska avse verksamhet som kommunen själv har 
rätt att bedriva samt att låntagarens kreditvärdighet ska prövas där också en 
riskbedömning ska göras. 
 
Verksamhet i en bygdegård avser inte något kommunen själv har rätt att bedriva och 
risken för kommunen att lämna borgen med utgångspunkt i de underlag som 
inkommit bedöms av ekonomienheten som stor då inga större egna medel finns i 
föreningen. Tio procent av investeringen ska bekostas av medlemmarna själva och 
värderingen av fastigheten visar ett värde som är lågt i förhållande till omfattningen 
av investeringen. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår ekonomienheten att ansökan om borgen ska 
avslås.  

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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Kommunstyrelsen 

Ks § 162 (forts). 

_________________________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 256/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2018-07-06, Svar på 
remiss avseende ansökan om kommunal borgen för lån till reparation av Siggaruds 
bygdegård 
 
Ansökan från Siggaruds bygdegårdsförening om borgen för lån till reparation av 
Siggaruds bygdegård 2018-04-10   
 
Revisionsberättelse för Siggaruds bygdegårdsförening 2017 
 
Tillägg till revisionsberättelse för Siggaruds bygdegårdsförening 2017 
 
Budget för renovering av bygdegården 
 
Redovisning av ändamål för lån samt budget inför upprustning av Siggaruds 
bygdegård 
 
Värdeutlåtande från Swedbank Fastighetsbyrån avseende Siggaruds bygdegård 

 

Expedieras till: 
Siggaruds bygdegård 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 163                                                   Dnr 2017/00273  

Revidering av policy för hantering av dagvatten 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till policy för hantering av 
dagvatten i Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Gällande dagvattenpolicy för Mariestads kommun antogs av kommunfullmäktige 
2005 och bedöms idag till stora delar vara inaktuell. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade därför 2017-08-30 att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att uppdatera 
policydokumentet från 2005.  
 
En arbetsgrupp med representanter från olika delar av sektor samhällsbyggnad har 
gemensamt upprättat ett förslag till ny dagvattenpolicy för Mariestads kommun.  
 
Förslaget till ny policy innehåller, till skillnad från nuvarande policy, bland annat ett 
avsnitt om ansvarsfördelningen mellan olika aktörer, information till fastighetsägare 
och beskrivning av lagstiftningen som styr hanteringen av dagvatten.  Förslaget har 
förankrats på berörda avdelningar inom kommunen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet om reviderad policy för 
dagvatten 2018-04-18 och ställde sig bakom förslaget och beslutade att överlämna 
det till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för synpunkter. Tekniska 
nämnden har meddelat att de inte har något att erinra om förslaget och miljö- och 
byggnadsnämndens yttranden bemöts i skrivelsen ”Bemötande av yttranden på 
förslag till policy för hantering av dagvatten i Mariestads kommun”. 
 
Inkomna synpunkter har resulterat i att förslaget till policy har reviderats med 
avseende på följande punkter: 

- Ett förtydligande av att chefen för sektor samhällsbyggnad har ansvaret för 
genomförande av beslutade åtgärder har införts på sida 12. 

- Ett förtydligande angående lagstödet gällande anmälan enligt miljöbalken har 
införts i bilaga 3 under  avsnittet Miljöbalken (1998:808). 

- Åtaganden för byggavdelningen har reviderats i enlighet med yttrande.  
 

Övriga yttranden har inte föranlett någon förändring av upprättat förslag till policy.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.  
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Ks § 163 (forts). 
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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 § 176/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-24, 
Revidering av policy för hantering av dagvatten 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind 2018-08-24, 
Revidering av policy för hantering av dagvatten  
 
Förslag till reviderad policy för hantering av dagvatten i Mariestads kommun 
inklusive bilaga 1, 2 och 4  
 
Reviderad Bilaga 3 – Berörda lagrum   
 
Bemötande av yttranden på förslag till Policy för hantering av dagvatten i Mariestads 
kommun 
 
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande avseende förslag till reviderad policy för 
hantering av dagvatten, 2018-05-30 
 
Tekniska nämndens yttrande avseende förslag till reviderad policy för hantering av 
dagvatten, Tn § 105/18 
 
Dagvattenpolicy för Mariestads kommun, antagen av fullmäktige 2005 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Enhetschef VA Amanda Haglind) 
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova) 
(Miljö- och byggnadsnämnden, Anneli Bergqvist) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 164                                                   Dnr 2017/00386  

Återrapportering av uppdrag gällande arbetsplatsförlagd 
utbildning/lärlingsutbildning (Komvux)  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-11-08 (§ 396/17) kommunchefen i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillskapa och erbjuda arbetsplatsförlagd 
utbildnings på Komvux-nivå eftersom Mariestads kommun har ett behov av att 
utöka möjligheterna till studier för vuxna.  
 
Uppdraget vidaredelegerades till utbildningschefen som gemensamt med  
Vuxenutbildning Mariestad har sett över möjligheterna att bredda med ytterligare 
utbildningar och har arbetat utifrån konceptet lärlingsutbildningar.  Arbetet har skett 
inom ramen för samverkan mellan olika verksamheter i enlighet med uppdrag från 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 (§ 79/18) om att sätta samman en 
arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att etablera vuxenutbildningar av typen 
LIA och yrkesvux. 
 
Utbildningschefen och biträdande rektor för Vuxenutbildning Mariestad deltar på 
sammanträdet och lämnar redovisning över genomfört arbete.  
 
Under hösten 2018 startar Vuxenutbildning Mariestad lärlingsutbildning inom 
industri och marinteknik. Fem studerande har lämnat intresseansökan för 
programmet ”Industri med inriktning svets” och till programmet ”Marinteknik” har 
det inkommit fem intresseansökningar.  
 
Bägge lärlingsprogrammen startar i mitten av september med en fyra veckors lång 
introduktionskurs vid Vuxenutbildning Mariestad. Därefter har eleverna fyra dagars 
praktik på företag/vecka och en dag studier vid skolan/vecka. Verksamheten 
kommer att ske kvällstid vid skolan då lokalerna inte används av gymnasiet. 
 
Planeringsarbete pågår för att möjliggöra en start av el-utbildning senare under 
höstterminen 2018 på samma sätt. Eventuellt kan ytterligare utbildningar tillkomma.  

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 § 273/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-23, 
Återrapportering av uppdrag gällande arbetsplatsförlagd utbildning/lärlingsutbildning  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av biträdande rektor Per Andersson 2018-08-21, 
Lärlingsutbildningar för vuxna - återrapport 

 

Expedieras till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 165                                                   Dnr 2011/00330  

Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande vindkraftpark vid 
Västra Kinneskogen i Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar med stöd av miljöbalken 16 kap. 4 § att inte tillstyrka 
den av miljöprövningsdelegationen beslutade vindkraftparken i Västra Kinneskogen, 
Mariestads kommun.    
 
Sture Pettersson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 
 
Mats Karlsson (MP), Bengt Erik Askerlund (MP) och Marie Engström Rosengren 
(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.   

Bakgrund 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har i föreläggande daterat 2018-
05-31 till Mariestads kommun begärt att kommunen särskilt ska yttra sig över frågan 
om kommunfullmäktige nu tillstyrker eller nu inte tillstyrker den av 
miljöprövningsdelegationen 2017-09-27, beslutade vindkraftparken (dnr 551-12939-
2013). 

Kommunfullmäktige har i beslut 2014-06-16, Kf § 92, tillstyrkt att 
miljöprövningsdelegationen meddelar tillstånd enligt miljöbalken till en vindkraftpark 
med max tolv verk inom Västra Kinneskogen i Mariestads kommun. Till grund för 
beslutet att tillstyrka ansökan fanns en överens-kommelse med sökanden, Vasa Vind 
AB. Överenskommelsen gick ut på att Vasa Vind AB skulle tillmötesgå de krav som 
kommunen satt upp i sin vindkraftplan (tematiskt tillägg till översiktsplanen) och som 
innebar att vindkraftverk inte ska placeras närmare bostäder och fritidshus än 900 
meter, motsvarande 35 dB(A). 
 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i 
tillståndsbeslutet valt att inte fästa någon vikt vid kommunens översikts-planering 
och har inte heller beaktat kommunens vilja att begränsa miljöpåverkan från 
vindkraftparken, utan i stället hänvisat till egen praxis och tillåtit en högre ljudnivå på 
40 dB (A). Mariestads kommun har som en följd av detta överklagat 
miljöprövningsdelegationens beslut och även meddelat att det beslut om att tillstyrka 
ansökan som tidigare fattats av kommunfullmäktige, som en följd av detta, inte 
längre gäller.  
 
Kommunfullmäktige i Mariestad antog 2018-06-11 en ny kommunomfattande 
översiktsplan. Kommunen har i den nya översiktsplanen förtydligat 
ställningstagandet avseende tillståndspliktiga vindkraftetableringar. I fortsättningen 
kommer kommunen inte att tillstyrka större vindkraftsetableringar (B-verksamhet  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 165 (forts). 

_________________________________ 

 
enligt miljöprövningsförordningen) om avståndet till bostadsbebyggelse underskrider 
900 meter.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Mats Karlsson (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska tillstyrka den av 
miljöprövningsdelegationen beslutade vindkraftparken i Västra Kinneskogen, 
Mariestads kommun.    
 
Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Karlssons (MP) yrkande.  
 
Henrik Karlsson (M) och Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag 
till beslut vilket är att inte tillstyrka den av miljöprövningsdelegationen beslutade 
vindkraftparken i Västra Kinneskogen, Mariestads kommun.    
 
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 268/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-23,  
Yttrande över den av miljöprövningsdelegationen beslutade vindkraftparken i Västra 
Kinneskogen, mål M4273-17 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2018-08-14,   
Yttrande över den av miljöprövningsdelegationen beslutade vindkraftparken i Västra 
Kinneskogen, mål M4273-17 
 
Föreläggande från mark- och miljödomstolen 2018-05-31 att särskilt yttra sig om 
fullmäktige tillstyrker eller inte tillstyrker den av miljöprövningsdelegationens 
beslutade vindkraftparken 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Mark- och miljödomstolen) 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 166                                                   Dnr 2017/00304  

Samarbetsavtal gällande drift av färjeförbindelse mellan Torsö 
och Brommö  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal mellan Sveaskog 
förvaltnings AB, Mariestads kommun och Naturvårdsverket för drift av 
färjeförbindelse mellan Brommö och Torsö under förutsättning att förslaget 
kompletteras med skrivning kring restriktivitet gällande framförande av motorfordon 
på ön. För att bevara och värna Brommö som en bilfri ö, ska det även fortsättningsvis 
endast vara fastighetsägare samt besökare till fastighetsägare som får ta med 
motorfordon över till Brommö. Även fordon för skogsbruk och naturvård får 
framföras på ön.  
 
Tillväxtenhetens budget ska utökas med 80 000 kronor per år från och med 2019 för 
att täcka kommunens del av driftkostnaden för färjeförbindelsen.   

Bakgrund 

En förbindelse mellan Torsö och Brommö är viktig av flera anledningar och för flera 
parter. Naturvårdsverket, Sveaskog och Mariestads kommun har alla intresse i att se 
till att det finns en möjlighet för både boende och besökare att enkelt kunna ta sig till 
Brommö.  
 
Med anledning av detta har det upprättats ett förslag till samarbetsavtal mellan 
Mariestads kommun, Sveaskog och Naturvårdsverket är de faktiska kostnaderna för 
färjan har fördelats mellan parterna. Avtalet ger även parterna ett ökat inflytande när 
det gäller färjans intäkter.  
 
Förslaget till avtalet innebär årliga kostnader för kommunen om 100 000 kronor. 
Övriga villkor framgår av bifogat avtal.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med kompletteringen att 
förslaget till avtal ska kompletteras med skrivning kring restriktivitet gällande framförande 
av motorfordon på ön. För att bevara och värna Brommö som en bilfri ö, ska det även 
fortsättningsvis endast vara fastighetsägare samt besökare till fastighetsägare som får ta 
med motorfordon över till Brommö. Även fordon för skogsbruk och naturvård får 
framföras på ön. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut 
med tillägget att avtalet ska godkännas under förutsättning att förslaget kompletteras 
med skrivning kring restriktivitet gällande framförande av motorfordon på ön. För 
att bevara och värna Brommö som en bilfri ö, ska det även fortsättningsvis endast 
vara fastighetsägare samt besökare till fastighetsägare som får ta med motorfordon 
över till Brommö. Även fordon för skogsbruk och naturvård får framföras på ön.  
 
Ordföranden tar därefter upp arbetsutskottets förslag till beslut med eget 
tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
förslagen.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 274/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-23,  
Samarbetsavtal mellan Sveaskog, Naturvårdsverket och Mariestads kommun gällande 
Brommöfärjan  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2018-08-15,  
Samarbetsavtal mellan Sveaskog, Naturvårdsverket och Mariestads kommun gällande 
Brommöfärjan  
 
Förslag till samarbetsavtal mellan Sveaskogs förvaltnings AB, Mariestads kommun 
och Naturvårdsverket för drift av färjeförbindelse mellan Brommö och Torsö 

 

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 167                                                   Dnr 2018/00265  

Medfinansiering av samordningsförbundet Norra Skaraborg 
2019 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg med totalt 538 900 kr år 2019. 
 
Den statliga tilldelningen till Samordningsförbundet förutsätter att kommunerna och 
Västra Götalandsregionen bidrar med motsvarande summa tillsammans, dvs 
1 798 000 kr för år 2019. 
 
Linnea Wall, (S) Rune Skogsberg (C) och Marie Enström Rosengren (V) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  

Bakgrund 

Den 30 januari 2015 beslutade Försäkringskassan om en ny modell för fördelning av 
pengar till samordningsförbunden. Syftet var att få transparens i tilldelningen av 
pengar och att modellen skulle ge samordningsförbunden möjlighet att erhålla pengar 
utifrån samma parametrar. Modellen gäller från och med år 2016. Partena inom 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg står bakom modellen som är baserad enligt 
följande: 

- Grundtilldelning 400 tkr 

- Parametrarna försörjningsmått (75 procent) och invånarantal (25 procent) 

- Förbundets eget kapital 

 

Utifrån befolkningsunderlag och storlek på offentlig försörjning i norra Skaraborg 
gav den nya modellen Samordningsförbundet Norra Skaraborg en möjlig statlig 
ökning om 159 tkr år 2017, 28 tkr år 2018 samt 4 tkr år 2019. Tilldelningen 
förutsätter att kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med motsvarande 
summa tillsammans. 
 
För Mariestads kommun innebär den statliga ökningen om 4 tkr att 
medfinansieringen ökar med 500 kr, från 538 400 kronor till 538 900 kronor år 2019.  
 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg önskar svar från kommunerna gällande den 
utökade medfinansieringen senast den 25 augusti 2018.  

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 § 251/18 
 
Skrivelse från Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2018-06-27, Information om 
äskande av medel för verksamhetsåret 2019.     
 
Skrivelse från Försäkringskassan 2017-05-05, Fördelningsmodell för statens 
medelstilldelning till samordningsförbunden. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg  
2018-06-28, Medfinansiering av Samordningsförbundet Norra Skaraborg år 2019 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson  
2018-07-10, Medfinansiering av samordningsförbundet Norra Skaraborg år 2019 

 

Expedieras till: 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg, Annica Bengtzing 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 168                                                   Dnr 2018/00270  

Budget och verksamhetsplan 2019-2021 för Tolkförmedling 
Väst 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till budget och verksamhetsplan för 
Tolkförmedling Väst 2019-2021. 
 
Marie Engström Rosengren (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut 
i ärendet.  

Bakgrund 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översänt förslag till budget och 
verksamhetsplan för åren 2019-2021 till samtliga medlemskommuner för granskning 
och godkännande.  
 
Ärendet har överlämnats till ekonomienheten för beredning. 
 
Budgeten är enligt självkostnadsprincipen i balans. För att uppnå en driftbudget i 
balans inför budgetåret 2019 har en prishöjning om 2.5 procent gjorts för att på så 
sätt möta ökade drift- och personalkostnader. Motsvarande ökning år 2018 var 3 
procent. 
 
Baserat på Mariestads kommuns köpta tjänster från förbundet hittills under 2018 
beräknas höjningen på årsbasis motsvarar 25 tkr år 2019. 
 
Ekonomienheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget till budget och 
verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst 2019-2021 utan föreslår att 
kommunfullmäktige ska godkänna förslaget.  

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 § 252/18 
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Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-07-10, Budget 
och verksamhetsplan 2019-2021 för Tolkförmedling Väst 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2018-07-02, 
Tjänsteärende Budget och verksamhetsplan 2019-2021 för Tolkförmedling Väst 
 
Förslag till budget och verksamhetsplan 2019-2021 för Tolkförmedling Väst 

 

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

Ks § 169                                                   Dnr 2018/00284  

Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till revidering av reglemente för 
kommunala pensionärsrådet (KPR) med följande tillägg under § 4:  
 
”Vid de tillfällen rådet sammanträder ska en representant från sektor stöd och omsorgs 
ledningsgrupp och en representant sektor samhällsbyggnads ledningsgrupp närvara”.  

Bakgrund 

Reglemente för det kommunala pensionärsrådet antogs av kommunfullmäktige i 
oktober 2010 och har därefter reviderats en gång, i januari 2015.  
 
Med anledning av att SPRF har gått samman med SKPF förändras rådets 
sammansättning. SPRF:s ledamot försvinner, SKPF:s antal ledamöter är oförändrat 
(dvs två ledamöter) och SPF:s antal ledamöter utökas från två till tre.  
 
Vidare föreslås en förändring gällande representationen i rådets arbetsutskott. 
Tidigare bestod utskottet av två ledamöter från socialnämnden och tre ledamöter 
från pensionärsorganisationerna. Den föreslagna förändringen innebär istället en 
ledamot från socialnämnden och oförändrat antal från pensionärsorganisationerna 
(dvs tre).  
 
Socialnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 19 juni 2018 och 
föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna upprättat förslag till revidering av 
reglemente för det kommunala  pensionärsrådet.  

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 § 253/18 
 
Protokollsutdrag Sn § 99/18 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-10 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 169 (forts). 

_________________________________ 

 

Förslag till revidering av reglemente för det kommunala pensionärsrådet 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-07-10,  
Revidering av reglementet för kommunala pensionärsrådet 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Socialchef Lotta Hjoberg) 
(KPR) 
(Socialnämnden, Helena Andersson) 
(Kommunstyrelsen, Malin Eriksson) 
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Ks § 170                                                   Dnr 2018/00290  

Inrättande av en överförmyndarnämnd samt reglemente för 
överförmyndarnämnden 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2019-2022 inrätta en 
överförmyndarnämnd. 

2. Överförmyndarnämnden ska bestå av fem ledamöter med fem ersättare, varav 
en ordförande från majoriteten och en vice ordförande från oppositionen. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att de ledamöter och ersättare som socialnämnden 
väljer till nämndens arbetsutskott tillika ska utgöra överförmyndarnämnd. Det är 
dock kommunfullmäktige som formellt utser ledamöter och ersättare i 
överförmyndarnämnden. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till reglemente för 
överförmyndarnämnden. Reglementet gäller från 2019-01-01.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-18 att ge PwC i uppdrag att 
genomföra en granskning av överförmyndarverksamheten. Med utgångspunkt i 
uppdraget har PwC gjort en genomlysning av verksamheten och upprättat en 
rapport, ”Genomlysning av överförmyndarverksamheten, Mariestads kommun”.  
 
Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-13. Ett av 
de områden som PwC särskilt pekade på var att tydligt skilja rollen och ansvaret som 
överförmyndare från handläggning av ärenden inom överförmyndar-verksamheten. 
Under innevarande mandatperiod har överförmyndaren tillika varit handläggare inom 
verksamheten. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge kommunchefen, efter samråd med 
kommunfullmäktiges presidium, i uppdrag att tillsammans med administrativa 
enheten upprätta förslag till ny organisation för överförmyndaren och verksamheten 
med inriktning att skapa en överförmyndarnämnd (med inriktning mot 
socialnämndens arbetsutskott alternativt presidium). 

Administrativa enheten har, efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, 
upprättat ett förslag till reglemente för en överförmyndarnämnd. 

Överförmyndarverksamheten 

Överförmyndarverksamheten är en obligatorisk kommunal uppgift och innefattar 
betydande moment av myndighetsutövning som innebär ett bestämmande över vad 
enskilda människor får och ska göra.  
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Varje kommun ska utse en överförmyndarnämnd eller en ensam överförmyndare. 
Mariestads kommun har tidigare under ett flertal mandatperioder valt utse en ensam 
överförmyndare som ansvarig för verksamheten.  
 
Överförmyndaren lämnar bland annat stöd och råd till förmyndares, gode mäns och 
förvaltares arbete med förvaltningen av huvudmannens egendom. Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet.   
 
Överförmyndarverksamheten är en komplicerad verksamhet och riktar sig mot de 
mest utsatta målgrupperna i samhället. Det innebär att det är viktigt att verksamheten 
bedrivs på ett rättssäkert sätt och med en tillfredsställande uppföljning och kontroll.  

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 § 254/18 
 
Befintligt reglemente för överförmyndaren, antaget av kommunfullmäktige  
2014-11-24. 
 
Förslag till reglemente för överförmyndarnämnd. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-07-10, 
Inrättande av en överförmyndarnämnd samt reglemente för överförmyndarnämnden. 
 
Rapport upprättad av PwC maj 2018, Genomlysning av överförmyndarverksamheten 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden, Helena Andersson) 
(Överförmyndare Helena Harborn) 
(Handläggare vid överförmyndarverksamheten Cecilia Lind) 
(Kommunsekreterare Malin Eriksson) 
(Kommunikationschef Annika Björklund) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Ekonom Ida Nilsson) 
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Ks § 171                                                   Dnr 2017/00400  

Upphörande av samverkansavtal för Konsumentsvar Skaraborg  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att avtalet med ”Konsumentsvar Skaraborg” avseende 
konsumentrådgivning upphörde 2018-06-30.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte återinrätta någon traditionell 
konsumentvägledning i Mariestads kommun eller i samarbete med andra kommuner. 
Konsumentsvarsfrågor kommer framöver att hänvisas till Konsumentverkets tjänst 
”Hallå Konsument”.  

Bakgrund 

Konsumentsvar Skaraborg startades år 2005. Syftet var att ge en lättillgänglig ingång 
till konsumentfrågor och allmän konsument-vägledning via ett gemensamt 
telefonnummer. Det innebar att konsumentvägledarna i Tidaholms, Tibro och Skara 
kommuner, enligt upprättat avtal, bemannade denna telefonrådgivning. Övriga 
kommuner i Skaraborg erbjöds att, mot ersättning, få tillgång till denna service. Avtal 
tecknades med Tidaholms kommun som blev administratör av Konsumentsvar 
Skaraborg. De kommuner som anslöt sig till Konsumentsvar var Grästorp, 
Gullspång, Karlsborg, Mariestad och Töreboda.  
 
År 2013 inrättades den nationella telefontjänsten ”Hallå Konsument!” Denna tjänst 
liknar Konsumentsvar Skaraborg. Syftet var att ge alla medborgare en allmän 
rådgivningsfunktion, och därmed ge kommunerna möjlighet att fokusera på mer 
förebyggande konsumentvägledning samt en fördjupad och kvalificerad 
konsumentrådgivning. Etableringen av ”Hallå Konsument!” innebar färre samtal till 
Konsumentsvar Skaraborg.  
 
Under år 2014 skedde en förändring genom att Skara kommun valde att köpa in 
konsumentvägledning från Lidköpings kommun. Detta innebar att Lidköping ersatte 
Skara och tecknade bemanningsavtal med Tibro och Tidaholm i Konsumentsvar 
Skaraborg. Under år 2017 sade Skara upp avtalet med Lidköping. Detta ledde i sin tur 
till att Lidköping sa upp sin del i bemanningsavtalet för Konsumentsvar Skaraborg. 
Med anledning av detta ansåg Tidaholms kommun att det var lämpligt att genomföra 
en översyn av avtalet och framtida samarbete. 
 
Utredningen redovisade fyra tänkbara handlingsalternativ kring framtida 
konsumentvägledning i de berörda kommunerna;  

- Att fortsätta med Konsumentsvar Skaraborg i nuvarande form  

- Ingen egen konsumentvägledning, enbart ”Hallå Konsument!”  
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- Komplettera ”Hallå Konsument!” med en egen 
konsumentvägledningsfunktion  

- Samverkan kring gemensam kommunal konsumentvägledning  

 

Utredningens slutsats var att det inte längre är rimligt att fortsätta med 
Konsumentsvar Skaraborg. Konsumentvägledning kräver ett relativt stort 
befolkningsunderlag för att bli effektivt. Utredningens rekommendation var därför 
att utveckla konsumentrådgivningens gemensamma konsumentvägledartjänster 
mellan intresserade kommuner, eller att undersöka möjligheten att ansluta sig till 
befintliga konsumentenheterna i Skövde alternativt Lidköping. 
 

Konsumentvägledning är, till skillnad från budget- och skuldrådgivning, en frivillig 
verksamhet för kommuner. 
 

MTG- styrgrupp beslutade 2018-05-31 att rekommendera MTG-kommunerna 
besluta att upphöra med ”Konsumentsvar Skaraborg” och avsluta verksamheten 
2018-06-30. Konsumentsvarsfrågor hänvisas framöver till Konsumentverkets tjänst 
”Hallå Konsument”. Det är inte aktuellt att återinrätta någon traditionell 
konsumentvägledning i MTG-kommunerna.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 255/18 
 

Utredning från Tidaholms kommun, Konsumentsvar Skaraborg och möjlig framtida 
konsumentvägledning. 
 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-07-03, 
Upphörande av samarbetsavtal avseende konsumentrådgivning. 
 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-07-09,  
Upphörande av samarbetsavtal avseende konsumentrådgivning 

 

Expedieras till: 
Tidaholms kommun, Töreboda kommun, Gullspångs kommun, Ekonomichef Christina Olsson, Ekonom Ida Nilsson 
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Ks § 172                                                   Dnr 2018/00247  

Motion om ishallen (Katrinhallen) och Vänershofs IP 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18 att godkänna ett förslag till 
renovering/ombyggnation av ishallen i Mariestad. Tekniska nämnden fick vid samma 
tillfälle i uppdrag att ta fram ett projekteringsförslag för att upphandla och 
genomföra renoveringen av ishallen.  
 
Med hänvisning till ovanstående beslutar kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Bakgrund 

Christer Dalvik (MAP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att 
utreda alternativa förslag för renovering eller nybygge av ishall i Mariestad. 
Fullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
En utredning gällande ishallen har genomförts under våren 2018 på uppdrag av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Utifrån utredningen har ett förslag på en renovering 
av den befintliga ishallen tagits fram med syfte att anpassa hallen för den verksamhet 
som bedrivs där.  
 
Hallen kommer bland annat att anpassas för att bättre kunna samnyttja gemensamma 
ytor såsom omklädningsrum och övriga förrådsutrymmen. Även 
omklädningsrummen är i behov av renovering, vilket enligt förslaget kommer 
genomföras vid ombyggnationen. Ombyggnationen/renoveringen kommer också att 
omhänderta övriga, i området, verksamma föreningars behov i form av exempelvis 
garage och fler förråd. Hallen kommer också att få ett nytt belysningssystem samt en 
ny ispist i B-hallen. Behovet av fler parkeringsplatser kommer till viss del att 
tillgodoses genom anläggning av en bättre anpassad parkeringsyta norr om 
tennishallen. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ovan beskrivna utredning vid sitt sammanträde den 18 
juni 2018 och fattade vid detta tillfälle beslut om att godkänna utredningen samt att 
ta fram ett projekteringsförslag för att upphandla och genomföra renoveringen av 
ishallen.  

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 § 275/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-23,  Svar på 
motion om att utreda alternativa förslag till renovering eller nybyggnation av ishall 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren 2018-08-15, Svar 
gällande motion om att utreda alternativa förslag för renovering och nybygge av ishall 
 
Motion från Christer Dalvik (MAP) 2018-06-07, Motion till kommunfullmäktige i 
Mariestads kommun!  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Christer Dalvik, MAP) 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 
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Ks § 173                                                   Dnr 2018/00150  

Motion om att belysa barns rättigheter i samhället genom att 
arrangera föreläsningar och att plantera träd vid förskolor och 
skolor 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att bjuda in Jonas Paulman 
att hålla en föreläsning i aktuellt tema för berörda verksamheter. Det ska även ges 
möjlighet för en allmän föreläsning.  
 

Som en del av Paulmans föreläsning ska utbildningsnämnden i samarbete med 
Mariestads FN-förening få möjligheten att plantera ett träd som förses med skylt 
med texten ”Barnens träd” på lämplig plats i Mariestad.    
 

Eventuella kostnader för att hantera motionens intentioner hanteras av utbildnings-
nämnden. 
 

Motionen är därmed bifallen.  

Bakgrund 

Marianne Kjellkvist (S) har i en motion i fullmäktige föreslagit att kommunen ska 
bjuda in Jonas Paulman för att föreläsa samt att plantera träd vid skolor och 
förskolor där så är lämpligt. Föreläsningen och trädplanteringen ska ske för att belysa 
FN:s barnkonvention.  
 

Jonas Paulman har en uppväxt som innefattar en tuff fosterhemsplacering. Med 
utgångspunkt i sin egen barndom reser han runt till kommuner och skolor och 
berättar om barns rättigheter. Som en del av föreläsningen genomförs en 
trädplantering i samarbete med kommunerna. Träden förses med en skylt med texten 
”Barnens träd” med symboliken är att trädet alltid står kvar, medan människor 
försvinner. 
 

Kjellquist (S) har varit i kontakt med Mariestads FN-förening som har meddelat att 
de kan sponsra inköp av träd till nya skolor och förskolor. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till utbildningsnämnden för 
beredning. 
 
Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara 
barn och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar även alla 
andra verksamheter där barn är berörda till exempel fritidsverksamhet, kultur, 
samhällsbyggnad och socialtjänst. Med utgångspunkt i detta menar utbildnings-
nämnden att uppmärksammandet av barns rättigheter inte kan isoleras endast till  
skolan, utan är en angelägenhet för alla delar i samhället där barn finns. 
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I skolornas läroplaner (kapitel 1) framgår skolans uppdrag att arbeta för att 
utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Skolans 
uppdrag är att främja, förmedla och förankra respekten för de mänskliga 
rättigheterna. Detta är inskrivet både i skollagen och läroplanen och är skolans 
grunduppdrag som ska genomsyra alla delar av undervisningen i samtliga skolformer. 
Arbetet med detta ingår i den dagliga verksamheten och utbildningsnämnden ser inte 
något behov av att belysa detta ytterligare genom att verksamheterna arrangerar 
föreläsningstillfälle för medarbetare och arrangerar trädplantering vid skolor och 
förskolor.  
 
Utbildningsnämndens förslag är att föreläsningstillfällen anordnas centralt för flera 
olika verksamheter och även för medborgare samt att trädplantering sker mer 
offentligt, som till exempel i Stadsparken, i Alhagen och på Karlsholme.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 257/18 
 

Protokollsutdrag Un § 113/18 
 

Tjänsteskrivelse upprättad av utbildningschef Maria Appelgren mfl 2018-05-21, 
Remissvar: Yttrande kring motion om att belysa barns rättigheter i samhället genom 
att arrangera föreläsningar och plantera tärd vid skolor och förskolor 
 

Motion från Marianne Kjellquist (S) 2018-03-19, Barns rättigheter i samhället – enligt 
FN:s barnkonvention 
 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-07-10,  Svar på 
motion om att belysa barns rättigheter i samhället genom att arrangera föreläsningar 
och att plantera träd vid förskolor och skolor 
 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Utbildningsnämnden, Carina Törnell), (Utbildningschef Maria Appelgren), (Marianne Kjellquist, S) 
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Ks § 174                                                   Dnr 2016/00446  

Installation av solcellspaneler på kommunala fastigheter 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunstyrelsen ställer sig bakom 
tekniska nämndens fortsatta arbete med att utvärdera möjligheten till solcells-
installationer och att det där det är lämpligt och lönsamt även installera 
solcellspaneler.  

2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett underlag där kommunen anger 
lämpliga tak- och markytor att upplåta till extern aktör för etablering av 
solcellsanläggningar. I uppdraget ingår att ta fram ett kontraktsförslag med 
lämplig affärsmodell och upphandlingsprocess för att åstadkomma detta. 
Förslaget ska redovisas för arbetsutskottet i oktober 2018.  

Bakgrund 

Med utgångspunkt i en motion om solceller gav kommunstyrelsen 2018-01-15 
tekniska nämnden i uppdrag att utreda kostnader för, samt upprätta drift- och 
investeringskalkyler för installationer av solcellspaneler på de fastigheter med högst 
prioritering i enlighet med en av verksamhet teknik upprättad fastighetslista.  
 
Fastighetsavdelningen har låtit Reijlers Energiprojekt AB genomföra utredningar för 
samtliga byggnader i enlighet med den upprättade prioriteringslistan. Uppdraget 
innefattar att uppskatta hur stor yta som kan användas och hur stor mängd elektrisk 
energi som kan genereras genom fotovoltiska solceller. 
 
Utredningen visar att den uppskattade pay-offtiden ligger omkring 11-14 år beroende 
på respektive fastighets placering och nuvarande energiförbrukning. Om 
investeringsstöd erhålls skulle det ge tillbaks 30 procent av investerings-kostnaden 
för samtliga installationer. Panelernas effektgaranti är vanligtvis 25 år men 
livslängden kan mycket väl vara 40-50 år. Växelriktare kan förväntas ha en livslängd 
på 15-20 år och kan därför behöva bytas eb gång under anläggningens livstid. 
 
Utredningen visar att installationerna på Mariaskolan och Tunaholmsskolan 
genererar mest energi och således den största energibesparingen, dock sker detta på 
sommartid som behovet och verksamheten i fastigheterna är som minst. 
Utredningen visar också att en installation på Vadsbo och ishallen inte genererar 
tillräckligt mycket effekt för att möta det behov som finns, framförallt gäller detta 
ishallen där det stora effektuttaget sker när solenergin levererar som minst under 
vinterhalvåret. Den mest effektiva lösningen är en installation på Förrådsgatan där 
effektuttaget jämfört med energitillförseln bäst stämmer överens över ett helår även 
om pay-offtiden ligger på 14 år. 
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Solenergi är ett mycket bra sätt att utvinna energi till kommunens fastigheter och den 
tekniska utvecklingen går fort framåt. För närvarande finns ett ekonomiskt stöd att 
söka som ger ett bidrag om 30 procent av installationskostnaden vilket ger att en 
installation av solcellspaneler är en attraktiv lösning för att minska 
energiförbrukningen. 
 
Fastighetsavdelningen uppfattning är att installationer bör ske när så är möjligt och 
att medel för installationer omdisponeras från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” 
under 2019 efter beslut i tekniska nämnden. Prioritering av fastigheter bör 
inledningsvis vara Förrådsgatan och Mariaskolan dock kan en förändring av 
verksamheten på Mariaskolan på sikt medföra en högre prioritering av fastigheten. 
 
Tekniska nämnden föreslår med anledning av ovanstående att kommunstyrelsen ska 
ge nämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med att utvärdera möjligheten till 
solcellsinstallationer och även installera solcellspaneler där nämnden finner det 
lämpligt och lönsamt.  

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 § 260/18 
 
Protokollsutdrag Tn § 139/18 
 
Investeringskalkyl över kommunala fastigheter lämpliga för solcellspaneler 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-07-10, 
Installation av solcellspaneler 
 
Protokollsutdrag Ks §  8/17 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Betänkandet: Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering 
(SOU 2018:25) 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande över Regeringskansliets 
betänkande Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25): 

Mariestads kommun ställer sig positiv till Digitaliserings-rättsutredningens 
betänkande och de författningsförslag betänkandet föreslår. 

- Förslag till lag (2019:000) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk 
bearbetning och lagring. 

- Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2019:400). 

- Förslag till lag om ändring i förvaltningslagen (2017:900). 
 
Betänkandet föreslår att ”enskilda kan meddela att de inte önskar ta emot 
skriftliga underrättelser eller andra handlingar från myndigheten digitalt” 
 
Mariestads kommun föreslår att det ska finnas ett gemensamt register där den 
enskilde ska kunna välja att ange detta för alla eller enskilda myndigheter. Den 
enskilde behöver således endast lämna informationen på ett ställe och alla 
myndigheter använder samma informationskälla. 
 
Mariestads kommun föreslår vidare att den nya Myndigheten för digital 
förvaltning får i uppdrag att ta fram denna gemensamma tjänst och register. 

- Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella 
statistiken.  

Bakgrund 

Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 24 november 2016 att uppdra åt 
en särskild utredare att kartlägga och analysera i vilken utsträckning det förekommer 
lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling och samverkan inom den 
offentliga förvaltningen.  

Utredningen som har tagit sig namnet Digitaliseringsrätts-utredningen har 
överlämnat i mars 2018 betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering 
(SOU 2018:25). 

Betänkandet har bland annat genomfört en översyn av: 

Lagstiftningen utifrån ökande automatiserade förfaranden i verksamheterna för att 
undanröja rättslig osäkerhet som nu hämmar digitaliseringen samtidigt som 
offentlighetsprincipen säkerställs och rättssäkerheten stärks. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 175 (forts). 

_________________________________ 

 
En övergång från traditionella ärendeflöden till digitala informationsutbyten mellan 
den offentliga förvaltningen och individer eller privata aktörer. 

Sekretessreglering för uppgifter som lämnas ut till en privat leverantör i samband 
med utkontraktering när det är fråga om enbart teknisk bearbetning eller lagring. 

Utökat stöd till myndigheter i arbetet med att formulera juridiskt hållbara och 
affärsmässigt gynnsamma villkor i IT-avtal. 

Hur utvidgad rapportering av hela den offentliga förvaltningens löpande arbete med 
IT och digitalisering kan åstadkommas och utformas.  

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 § 277/18 
 
Digitaliseringsrättsutredningens betänkande om Juridik som stöd för förvaltningens 
digitalisering (SOU 2018:25). 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av IT-chef Christofer Olsson 2018-08-14, Yttrande över 
Regeringskansliets betänkande Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering 
(SOU 2018:25)    
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-08-23,  
Yttrande över betänkandet: Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 
2018:25)  

 

Expedieras till: 
IT-chef Christoffer Olsson 
Regeringskansliet 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 176                                                   Dnr 2018/00031  

Handlingar att anmäla 

  

Ksau 

Protokoll från sammanträde 2018-08-22 anmäls och läggs till handlingarna. 

_________________________      

MTG-styrgrupp 

Anteckningar från sammanträde 2018-08-24 anmäls och läggs till handlingarna. 

__________________________      

Delegationsbeslut – kommunchef (KS 2018/53) 

Beslut om upphävande av eldningsförbud 2018-08-21. Redovisningen av 
delegationsbeslutet godkänns och läggs till handlingarna.  

 

 

 


