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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl. 13:30-16:10 
 

Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande 
Anders Karlsson (C) 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth Clausson (S) 2:e vice ordförande 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M) ledamot ej § 167 pga. jäv 
Erik Ekblom (M) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot 
Göran Hellström (L) ledamot 
Janne Jansson (S) ledamot 
Linnea Wall (S) ledamot  
Richard Thorell tjänstgörande ersättare § 167 
Leif Udéhn (S) ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Carl-Gunnar Sand (SD) ledamot 
Richard Thorell (M) ersättare ej § 167 
Sebastian Ekeroth Clausson (S) ersättare  
Anita Olausson (S) ersättare  

Deltar på distans, ej 
beslutande 
 
 
 

Agneta Larsson (C) ersättare 
 
 
(Närvarolistan forts. på sid 2) 
 

Justerare Janne Jansson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 155-175 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Janne Jansson  
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Deltar på distans, ej 
beslutande 
 
 
Övriga deltagare 

Agneta Larsson (C) ersättare 
 
 
Sture Pettersson (S) vice ordf. utbildningsnämnden § 165 
 
Kristofer Svensson kommunchef 
Eleonor Hultmark kommunsekreterare 
Gustaf Sandstedt lönekontoret 
Christofer Olsson IT-chef § 156 
Christina Olsson ekonomichef §§ 158-162 
Lars Bergqvist redovisningschef §§ 158-162 
Mia Nordblom kvalitetscontroller §§ 158-162 
Elizabeth Lindholm Hahne kvalitetssamordnare §§ 158-162 
Maria Appelgren utbildningschef § 165 
  < 
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 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-10-12 

Anslagsdatum 2020-10-14 Anslaget tas ner 2020-11-05 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsen 

                                                     

Utbildning i arvodeshantering 
  

Gustaf Sandstedt, lönekontoret MTG utbildar de förtroendevalda i nytt sätt att söka  
arvode. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 155                                                    

Godkännande av dagordning 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

 

 
 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

Sida 6 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 156                                                    

Information - ökade IT-kostnader med anledning av Office 365 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Bakgrund 

IT-chef Christofer Olsson informerar om de ökade kostnaderna med anledning av 
Office 365. Frågor som rör licens är en aktuell fråga. För Office 365 gäller att 
licenskostnaderna betalas per månad och användare vilket innebär kraftigt ökade 
kostnader jämfört med tidigare. Det är viktigt att hitta effektiva arbetssätt för att 
kunna nyttja de nya funktionerna.  

Mariestads kommun avser inte att införa Office 365 på bred front innan ny 
avtalsperiod. I ett inledande steg bedöms det vara ledningsfunktioner som har behov 
av tjänsterna, dels för att skapa kunskap om systemet men även för att utveckla 
arbetssätt inför övergång till Office 365.     
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Kommunstyrelsen 

Ks § 157                                                   Dnr 2020/00334  

Information - uppföljning av att föreningarna som får kommunalt 
stöd följer de krav som ställs 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.       

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i kommunstyrelsen ställt en fråga till kultur- och 
fritidsavdelningen där hon undrar hur avdelningen följer upp och säkerställer att de 
föreningar som får kommunalt stöd/bidrag också följer de krav som finns. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör muntligt på kommunstyrelsens möte för vilka krav 
som kommunen ställer på föreningarna i samband med att de beviljas kommunalt 
stöd eller bidrag  

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse       
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Kommunstyrelsen 

Ks § 158                                                   Dnr 2020/00195  

Delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter och 
uppföljning av kommunstyrelsens mål 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner det ekonomiska resultatet per den 31 augusti och 
årsprognos för 2020 för kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av måluppfyllelse för 
kommunstyrelsenämndens mål. 

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. Prognos för kommunstyrelsens 
verksamheter. Prognosen visar en positiv avvikelse gentemot budget uppgående till 4 
miljoner kronor. Delårsresultatet för kommunstyrelsens verksamheter uppgår till 76 
miljoner kronor, vilket följer årets prognos.   

I samband med tertial 2 har en uppföljning av de aktiviteter nämndens verksamheter 
planerat att utföra under 2020 (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 förutom ett har en positiv trend. Mål 
5.1 Företagsklimatet i Mariestad är rankat som topp 25 av landets kommuner 
bedöms ha en neutral trend, vilket till stor del har påverkats av den pågående 
pandemin. På grund av den pågående pandemin har Dacapo inte kunnat genomföra 
helgkurser, seminarier och kompetensutveckling och beräknas ej heller kunna ske 
under hösten. Dacapos samarbete med verksamheterna inom sektor utbildning har 
inte genomförts under våren men planeras att genomföras under hösten. 
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• I Mariestad är det självklart att alla hjälps åt och att alla är inkluderade 

• 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 

• 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.  

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 § 299/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-04 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-04 

Delårsrapport 

 

Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonomichef Christina Olsson  
HR-chef Per Johansson 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson 
Controller kommunstyrelsen Ida Nilsson 
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 159                                                   Dnr 2020/00196  

Delårsrapport för Mariestads kommun 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att bedriva verksamheten inom beslutade 
ekonomiska ramar.   

Bakgrund 

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

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

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

• januari 8,3 mkr 

• februari 4,1 mkr 

• april 24,9 mkr 

• maj 7,1 mkr 

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

 

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

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

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

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 § 309/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-21 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18    

Delårsrapport – augusti 2020 Mariestads kommun  

Bilaga Nämndernas delårsrapporter – augusti 2020 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

Sida 12 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

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

Ks § 160                                                   Dnr 2020/00329  

Finansuppföljning i samband med delårsrapport 2020 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna finansuppföljningen i samband med 
delårsbokslut 2020.  

Bakgrund 

Kommunens Finanspolicy ska ge vägledning för den finansiella verksamheten. 
Kommunens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, upplåning, 
leasing, placering och borgen. Ekonomiavdelningen har sammanställt en uppföljning 
i samband med delårsbokslutet och tertial 2 2020 för Mariestads kommun. 
Ekonomichefen informerar om finansuppföljningen på sammanträdet.  

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 § 310/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18 

Redovisningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18    

Finansuppföljning vid delårsbokslut 2020 för Mariestads kommun.  

 

Expedieras till: 
Revisionen 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 161                                                   Dnr 2020/00019  

Uppföljning av intern kontroll kommunstyrelsen delår 2020 
  

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

• Dokumentation vid direktupphandlingar 

• Kontroll av obehörig attest 

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagens 6:e kapitel 1 § uppsiktsplikt. 
Uppsiktsplikten medför att kommunstyrelsen har ansvar för att samtliga nämnder 
följer kommunfullmäktiges fastställda regler och riktlinjer. För att kontrollera att 
dessa efterlevs ska kommunstyrelsen årligen fastställa en intern kontrollplan med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Kommunstyrelsen ska även upprätta en intern 
kontrollplan för den egna verksamheten. Kommunstyrelsen antog den 16 mars 2020,  
§ 45, en intern kontrollplan för år 2020 innehållande nedanstående kontrollmoment:  

 

1. Dokumentation vid direktupphandling 

2. Genomförda direktupphandlingar över direktupphandlingsgränsen 

3. Kontroll av obehörig attest  

4. Säkerhet i stadshuset 

5. Diskrimineringslagstiftningen 

 

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

Brister noterades i kontrollmomenten ”dokumentation vid direktupphandlingar” och 
”kontroll av obehörig attest.” Åtgärder har vidtagits genom att underlag på det som 
avviker avseende dokumentation vid direktupphandling skickas till berörda nämnder 
för att säkerställa rutinen följs framåt och avseende obehöriga attester kommer det 
under hösten att hållas ekonomiutbildning där detta tas upp samt att en införd 
systemkontroll avseende representation gör att det kontrolleras centralt.  
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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 § 311/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18 

Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-16 

Rapport ”Intern kontroll 2020 delår, kommunstyrelsenämnden”.   

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

 

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

Ks § 162                                                   Dnr 2020/00020  

Uppföljning av intern kontroll Mariestads kommun delår 2020 
  

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

 

Utbildningsnämnden 

• Behörigheter och legitimationer 

 

Tekniska nämnden 

• Dokumentation vid direktupphandling 

• Inköp 

• Tillämpning av projektmodellen      

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

• Kvalitetsmål 2020 

 

Överförmyndarnämnden 

• Dokumentationsskyldighet 

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagens 6:e kapitel 1 § uppsiktsplikt. 
Uppsiktsplikten medför att kommunstyrelsen har ansvar för att samtliga nämnder 
följer kommunfullmäktiges fastställda regler och riktlinjer. Respektive nämnd ska 
årligen med utgångspunkt i risk och väsentlighet fastställa en intern kontrollplan. 
Vidare ska rapportering av status ske vid per nämnd beslutade tillfällen. Som ett led i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt har status för respektive nämnds arbete med intern 
kontroll efterfrågats i samband med tertial 2 och delårsbokslutet. En uppföljning av 
intern kontrollplanerna för respektive nämnd har skett och sammanställts i en 
rapport för Mariestads kommun. För status, se bifogad rapport ”Intern kontroll 2020 
delår, Mariestads kommun”.  
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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 § 312/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18 

Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-16. 

Rapport ”Intern kontroll 2020 delår, Mariestads kommun”.  

 

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

Ks § 163                                                   Dnr 2020/00323  

Gemensam ekonomiavdelning för MTG-kommunerna 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till samverkansavtal med 
kostnadsfördelning för bildande av en gemensam ekonomiavdelning mellan 
Mariestads kommun, Töreboda kommun och Gullspångs kommun. 

2. Den gemensamma ekonomiavdelningen får i uppdrag att effektivisera 
verksamheten med motsvarande 1 miljon kronor från år 2022.  

Bakgrund 

Förslag till samverkansavtal för gemensam ekonomiavdelning har tagits fram. Syftet 
är att få en mer effektiv organisation i alla led som är mindre sårbar samt uppnå en 
ökad kvalitet till nytta för deltagande kommuner. MTG styrgrupp har hanterat 
ärendet på sitt möte den 26 augusti 2020 och har lämnat samverkansavtal med bilaga 
för ställningstagande i respektive kommun. 

Inom ramen för projektet ”Gemensam ekonomiavdelning MTG” har samtliga 
arbetsprocesser inom ekonomifunktionen kartlagts. Syftet har varit att identifiera 
förändringsbehov för att uppnå målet med effektiviseringar och förändrade 
arbetssätt i en gemensam ekonomiavdelning. Resultatet av kartläggningen kommer 
att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Mariestads kommun föreslås bli värdkommun för samverkansavtalet.  

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 § 301/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-09 

Förslag till samverkansavtal 

Kostnadsfördelning 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

Sida 19 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Anteckningar från MTG styrgrupps möte den 26 augusti 2020, § 3 

Kommunchefernas gemensamma förslag till beslut i MTG styrgrupp 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Samtliga sektorschefer) 
(Samtliga nämnder) 
(Töreboda kommun) 
(Gullspångs kommun 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 164                                                   Dnr 2019/00021  

Justering av drift- och investeringsbudget 2020 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att justera drift- och investeringsbudget för år 2020 
enligt följande:  

 
Driftbudget 
 

a) Socialnämnden tillförs 10,5 miljoner kronor för ökade kostnader för 
försörjningsstöd och placeringar. 

 
b) Utbildningsnämnden tillförs 2,5 miljoner kronor för ökade kostnader och 

kostnadstäckning för ombyggnation av centralköket och gymnasiesärskola. 
 

c) Tekniska nämnden tillförs 1,5 miljoner kronor för att kunna möta 
kostnadsökningarna orsakade av skadegörelse på kommunala fastigheter. 

 
d) Kommunstyrelsens medel till förfogande utökas med 1,7 miljoner kronor. 

Dessa pengar ska öronmärkas för driftkostnader på idrottsanläggningar 
(fotbollsmål, ismaskin med mera) i enlighet med skötselavtal mellan 
kommunen och föreningarna.   

 
Investeringsbudget 
 

a) 15 miljoner kronor avsätts till en tidigarelagd ombyggnad och renovering av 
Kvarnstenens skola. Budgeten för skollokaler ska utökas med ovan nämnd 
summa.  

 
b) 2,1 miljoner kronor avsätts för färdigställande av hamnen.  

 
c) Utökning av reinvesteringsbudgeten med 6,1 miljoner kronor för 

brandskyddsåtgärder och färdigställande av projekt.  
 

d) 2,5 miljoner kronor avsätts för så kallat ”trappstegsboende”.  
 
2. Ekonomichefen får i uppdrag att fördela om budgetramarna enligt ovanstående för 

2020. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Ekonomichefen får i uppdrag att återkomma med ärende gällande derivat och 
avskrivningar. 
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Deltar ej i beslutet 

Ledamöterna för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

Majoriteten har lämnat ett förslag för justering av drift- och investeringsbudget 2020.      

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar om följande ändring i beslutspunkt 1 a: 
Socialnämnden tillförs 14 miljoner kronor för ökade kostnader för försörjningsstöd 
och placeringar. 

Vidare yrkar Marie Engström Rosengren om följande ändring i beslutspunkt 1 b: 
Utbildningsnämnden tillförs 3 miljoner kronor för ökade kostnader och 
kostnadstäckning för ombyggnation av centralköket och gymnasiesärskola. 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker Majoritetens förslag. 

 

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

Underlag för beslut 

Majoritetens förslag: Justering av drift- och investeringsbudget 2020 

Protokollsutdrag ksau § 324/20 

 

Expedieras till: 
(Berörda nämnder (nämndsekr.) 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Ekonomienheten) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Utbildningschef Maria Appelgren) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 165                                                   Dnr 2020/00116  

Utbildningsnämndens delrapport efter översyn av 
skolorganisation och struktur - Riktlinjer för ekonomistyrning  
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens noterar informationen.        

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit initiativ till att genomföra en genomlysning 
av utbildningsnämndens och sektor utbildnings verksamhet och ekonomi. Uppdraget 
har utförts av extern konsult PwC. Detta beslut berör delrapport 1. 

PwC konstaterar i sin rapport att det finns flera utvecklings- och 
förbättringsområden för att nämnden på ett tydligare sätt ska kunna styra sin 
ekonomi och verksamhet. Både då det gäller övergripande riktlinjer och principer för 
ekonomi- och verksamhetsstyrning som fördelning av medel mellan olika enheter. 
Utöver detta pekar rapporten på att finns behov av att förtydliga den politiska 
ambitionsnivån inom vissa av nämndens ansvarsområden, exempelvis andel behöriga 
pedagoger inom förskolan, inriktning och ambition med elevhälsans struktur och 
annan anpassning.  

Inom förskoleverksamheten visar rapporten bland annat att Mariestads kommun har 
en kostnad som är cirka 12 procent högre än vad som förväntas utifrån kommunens 
struktur samt genomsnittlig ambition och effektivitet, inom grundskolan finns det en 
obalans mellan enheter som regelmässigt gör ekonomiska överskott och de som på 
motsvarande sätt gör underskott, inom gymnasieskolan finns det svårigheter att följa 
ekonomin på programnivå och arbetet med de interkommunala ersättningarna 
behöver utvecklas, elevhälsans styrning och ambitionsnivå behöver förankras.  

Kommunstyrelsen konstaterade den 23 augusti 2020 att det är utbildningsnämndens 
ansvar att med stöd av utredningen ”Översyn av utbildningsnämnden och sektor 
utbildning – delrapport 1” vidta de åtgärder som krävs för att verksamheten ska som 
styras mot gällande mål och utifrån de ekonomiska förutsättningar som tilldelas. 
Kommunstyrelsens ansvar är i denna del att inom ramen för uppsiktsplikten följa 
upp att nämnden vidtar de åtgärder som krävs. Vid behov kan kommunstyrelsen 
initiera utredningar av detta slag. 

Kommunstyrelsen beslutade att ge utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa de 
förändringar som behöver vidtas för att nå de ekonomiska och verksamhetsmässiga 
målen. Detta ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde i november med 
delrapport vid sammanträdet i oktober 2020.  

De nya riktlinjerna för ekonomistyrning ska gälla från 1 januari 2021 och 
verksamheten ska anpassas till den budget som kommunfullmäktige antog i juni 
2020. 
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Kommunstyrelsen gav utbildningsnämnden ett särskilt uppdrag att ta fram riktlinjer 
för ekonomistyrning. Detta med syftet att skapa en transparent och tydlig styrning 
inom nämndens ansvarsområde. Riktlinjerna ska bygga på kommunfullmäktiges 
Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Arbetet ska genomföras tillsammans 
med ekonomiavdelningen. I nämndens riktlinje för ekonomistyrning ska det tydligt 
och transparant framgå vilken resursfördelningsmodell som nämnden har fastställt. 
Resursfördelnings-modellen ska visa hur avdelningarna och enheterna tilldelas 
resurser och hur det ska följas upp och rapporteras. 

HR-avdelningen fick i uppdrag att tillsammans med sektor utbildning utarbeta en 
särskild del i medarbetarnas introduktionsprogram för att stärka kopplingen till 
Mariestads kommun som arbetsgivare, utöver det enskilda arbetsstället.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-05    

Protokollsutdrag ks § 127/20 

Ej beslutad - Riktlinje för ekonomistyrning inom utbildningsnämnden    

 

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden (nämndsekr.) 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 166                                                   Dnr 2020/00333  

Information om nya förutsättningar för överföring av 
personuppgifter till tredje land 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.       

Bakgrund 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 § 316/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-14 

Dataskyddsombudets tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-07       

 

Expedieras till: 
Säkerhetssamordnare/dataskyddsombud Per Ahlström 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 167                                                   Dnr 2020/00277  

Finansiering av Samordningsförbundet Skaraborg 2021 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera samordningsförbundet Skaraborg 
med totalt 393 833 kronor för verksamhetsåret 2021.  
 

2. Den statliga tilldelningen till samordningsförbundet förutsätter att kommunerna 
och Västra Götalandsregionen tillsammans bidrar med  
medel för verksamhetsåret 2021 i enlighet med tabell 1 som redovisas nedan.    

 

Jäv 

Annette Karlsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut av ärendet.     

Bakgrund 

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 Finsam 
(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region som 
samverkar finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet) står bakom 
modellen som är utformad enligt följande: 
 

• Grundtilldelning till varje enskilt samordningsförbund 400 000 kronor 

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

• Förbundets eget kapital 

 

Staten (Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) skickar årligen ut information 
om den statliga tilldelningen till samordningsförbunden. Inför fördelningen för 2021 
framgår att Skaraborg får en minskad ram från staten vilket också innebär att 
samordningsförbundets äskande av medel från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
och de aktuella kommunerna minskar jämfört med föregående år. För Mariestads 
kommun innebär det att medfinansieringen minskar från 518 500 kronor för 2020, 
till 393 833 kronor för 2021. 
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I samband med beslut om samgående till ett gemensamt förbund i Skaraborg har 
också en fördelningsnyckel mellan kommunernas fördelning antagits som bygger på 
kommuninvånare 20–64 år i respektive kommun. Staten har skickat ut ett preliminärt 
besked för 2021, vilket genererade fördelning enligt följande tabell. 

Tabell 1 Belopp för att matcha statens tilldelning för 2021 

 
Källa: Samordningsförbundet Skaraborg 
 

 
Om medel kvarstår efter slutlig statlig budgetfördelningen, som beslutas hösten 2020, 
kommer Försäkringskassan eventuellt att ge förbunden möjlighet att ansöka om 
ytterligare medel, så kallade ofördelade medel. Dessa statliga medel utbetalas i de 
fallen kommun/kommuner och landsting kan matcha med motsvarande belopp.  
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Om så blir kommer Samordningsförbundet Skaraborg äska motsvarande den 
grundtilldelning som faller bort i samband med bildandet av ett förbund istället för 
tre, det vill säga 800 000 kr från staten som ska motfinansieras av Västra 
Götalandsregionen och kommunerna, som då kommer fördelas procentuellt, enligt 
tabell 1.  

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 § 270/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-01 

Skrivelse från samordningsförbundet Skaraborg, daterat 2020-06-30  

Förtydligande av processen medelstilldelning      

 

Expedieras till: 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg Annica Bengtzing, annica.bengtzing@gullspang.se 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Anna Kjellberg 
Arbetsmarknadschef Anitta Into 
 

 

mailto:annica.bengtzing@gullspang.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 168                                                   Dnr 2020/00303  

Sammanträdestider 2021 för kommunstyrelsen, arbetsutskottet 
och kultur- och fritidsberedningen  
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa datum och tider för kommunstyrelsens, 
arbetsutskottets och kultur- och fritidsberedningens sammanträden under år 2021 i 
enlighet med upprättat förslag.  

Bakgrund 

Administrativa enheten har upprättat ett förslag till datum och tider för 
kommunstyrelsen och arbetsutskottens sammanträden under år 2021. Förslaget utgår 
ifrån 2020 års mötesdagar samt tar i beaktande plan för årsprognoser och 
budgetarbete.  
 
Kommunstyrelsen sammanträder som princip den andra måndagen varje månad med 
start klockan 14:00 i Vänersalen i stadshuset. 
 
Arbetsutskottet sammanträder som princip var fjortonde dag, med tillägg av möten 
för bland annat bokslutsdag, budgetträff och delårsbokslut. Sammanträdesdagarna är 
som princip onsdagar med start klockan 08:00 i Torsö på plan fem i stadshuset. I 
tidplanen för arbetsutskottets möten finns även tid avsatt för dialogmöten med miljö- 
och byggnadsnämnden, tekniska nämnden och de kommunala bolagen. Tid kommer 
även att planeras för möte med revisionen. 
 
Kultur- och fritidsberedningen sammanträder åtta gånger under året med start i 
februari. Mötena hålls som princip tisdagar med start klockan 13:30 i Hovden på plan 
fem i stadshuset.  

Arbetsutskottets förslag 

Efter arbetsutskottets sammanträde har ytterligare sammanträdesdatum har lagt till i juni 
månad. Förslaget överensstämmer i övrigt med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 302/20 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

Sida 30 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-28 

Förslag till sammanträdestider 2021 för kommunstyrelsen, arbetsutskottet och kultur- 
och fritidsberedning, rev. 2020-10-06 

 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder (nämndsekr.) 
Samtliga sektorchefer 
Kultur- och fritidsavdelningen 
VänerEnergi AB 
Mariehus AB 
Revisionen 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 169                                                   Dnr 2019/00366  

Motion om huskurage 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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

Bakgrund 

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

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

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

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

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

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ledamöterna för Socialdemokraterna yrkar bifall till motionen. 

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

Protokollsutdrag ksau § 318/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15 

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

Protokollsutdrag kf § 60/19 

Motion om Huskurage 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Mariehus AB, vd Stefan Rånes) 
(Motionärerna) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 170                                                   Dnr 2019/00451  

Motion om revidering av policy för verksamhet- och 
ekonomistyrning 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås.  

Bakgrund 

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

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

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

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

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar med instämmande av Ida Ekeroth Clausson (S) 
bifall till motionen.  

 

Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

 

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

Protokollsutdrag ksau § 319/20 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-09 

Protokollsutdrag kf § 87/19 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Motionären) 
 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

Sida 35 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 171                                                   Dnr 2020/00149  

Partistöd till Sverigedemokraterna 2020 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sverigedemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2020.   

Bakgrund 

Den 25 maj 2020 inkom Sverigedemokraterna med en begäran om partistöd för 
innevarande år.  

Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  årligen 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har använts ska 
även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 

Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente med 
regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att förtydliga 
rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt reglementet ska partierna i 
fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har använts 
föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen 
av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska inkomma till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas fullmäktige 
för beslut.  

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 § 229/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 
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Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Sverigedemokraterna, 2020-05-25 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomiavdelningen) 
(Sverigedemokraterna) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 172                                                   Dnr 2020/00359  

Val av representant till Dacapo styrgrupp 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Gunilla Nilsson (C) till ny representant i Dacapo styrgrupp       

Bakgrund 

Helena Hallerhed (C) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara 
representant i Dacapo Styrgrupp. Avsägelsen gäller från och med den 1 oktober 
2020. Kommunstyrelsen har att utse en ny representant i Hallerheds (C) ställe.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-02       

 

Expedieras till: 
Den valda representanten Gunilla Nilsson 
Utbildningschef Maria Appelgren  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 173                                                   Dnr 2020/00005  

Redovisning av delegationsbeslut  
  

Inga delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde.      

 

 
 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

Sida 39 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 174                                                   Dnr 2020/00004  

Handlingar att anmäla  
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen finner handlingarna anmälda.       

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsen redovisas till sammanträdet.  

Underlag för beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 16 september 2020 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 30 september 2020 

3. Vänersborgs tingsrätt (KS 2016/253) 
Dom från mark- och miljööverdomstolen den 22 september 2020. Domstolen 
avslår överklagandet av detaljplan för Ullervad 31:1.  

4. Avfallshantering Östra Skaraborg 
Protokoll från sammanträde den 21 september 2020. 

5. Mariehus AB 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 25 augusti 2020 

6. Mariehus Ärlan AB 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 25 augusti 2020 

7. Mariehus Uttern AB 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 25 augusti 2020 

8. Vänerenergi AB 
Protokoll från styrelsens sammanträde den 14 september 2020 

9. Lönenämnden 
Protokoll från sammanträde den 29 september 2020 

10. Lönenämnden 
Protokollsutdrag § 32/20 Budgetuppföljning lönenämnden tertial 2 med 
delårsbokslut 2020 
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11. Lönenämnden  
Protokollsutdrag § 35/20 Uppsägning från Karlsborgs kommun gällande 
samverkansavtal för gemensam lönenämnd 

12. Skaraborgs kommunalförbund 
Protokoll från förbundsdirektionens sammanträde den 11 september 2020 

13. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Protokoll från direktionens sammanträde den 24 september 2020  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 175                                                   Dnr 2020/00127  

Närvaro på sammanträde med anledning av pandemin 
  

Med anledning av att lägesbilden för den pågående pandemin snabbt kan förändras, 
förändras också förutsättningarna för fysiskt deltagande på de politiska 
sammanträdena. Ledamöterna uppmanas att inför varje enskilt sammanträde hålla sig 
informerade om vad som gäller med antalet närvarande, då det kan tvingas bli snabba 
ändringar. 
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