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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl. 14.00-16:00 
 

Beslutande 
 

 
Beslutande och ersättare 
på distans 

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 
Yvonne Gogolin (M) tjänstgörande ersättare 
Sven-Inge Eriksson (KD), ledamot 
Göran Hellström (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ledamot 
Linnea Wall (S), ledamot 
Leif Udéhn (S), ledamot 
Marie Engström Rosengren (V), ledamot 
Bo Heijl (SD), ledamot 
Anders Bredelius (M), ersättare 
Göte Andersson (M), ersättare 
Jan Hallström (L), ersättare 
Sebastian Ekeroth Clausson (S), ersättare 
Anita Olausson (S), ersättare 
Björn Nilsson (S), ersättare 
Mats Karlsson (MP), ersättare 

Övriga deltagare 
 
 
 
 
 

Kristofer Svensson, kommunchef 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Erik Randén, exploateringschef § 9 
Per Johansson, HR-chef § 10 
Christina Olsson, ekonomichef §§ 11-13 
Elizabeth Lindblom Hahne, kvalitetssamordnare §§ 11-13 
Mia Nordblom, kvalitetscontroller §§ 11-13 
Tomas Ekström, kultur- och fritidschef § 14 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Ida Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 8-30 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth Clausson  
 
 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-02-08 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-02-08 

Anslagsdatum 2021-02-10 Anslaget tas ner 2021-03-04 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsens sammanträde på distans (KS 2020/132) 
Under rådande omständigheter och för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 har 
kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) beslutat att genomföra 
kommunstyrelsens sammanträde med deltagande på distans. Kommunstyrelsens 
ordförande, kommunchefen och sekreteraren finns fysiskt på plats i sammanträdesrum 
i stadshuset, övriga deltar på distans.  

Vid behov kan ytterligare sammanträden behöva genomföras på distans. Ordförande 
kommer om så är fallet, att ta beslut inför varje enskilt sammanträde. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 8                                                   Dnr 22051  

Godkännande av dagordning 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 9                                                    

Svar på frågor om kommunens prissättning av tomter 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens ledamot Leif Udéhn lyfte en fråga på föregående sammanträde. 
Frågan handlade om prissättning av tomter i kommunen.  

Exploateringschef Erik Randén har bjudits in för att beskriva prissättning av såväl 
villatomter som industritomter, beskrivning av hur tomter värderas och hur 
värderingsmän används.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-01-11 (s. 16)     
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Kommunstyrelsen 

Ks § 10                                                     

Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens ledamot Marie Engström Rosengren (V) lyfte en fråga på 
föregående sammanträde. Frågan handlade om uppföljning om arbetet som rör 
SAM, det vill säga det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

HR-chef Per Johansson har bjudits in till kommunstyrelsen för att beskriva hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs. Bland annat redovisas basen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i den så kallade regelpyramiden. Pyramiden beskriver 
vilka styrande dokument som reglerar arbetet.  

Det antogs ett nytt samverkansavtal 2020 som ersätter det tidigare FAS05. Ett 
samverkansavtal syftar till att hantera arbetsmiljöfrågor och MBL på ett strukturerat 
sätt som ger delaktighet och inflytande. Samverkan omfattar det mesta som rör 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Samverkan ersätter 
förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL och informationsskyldighet enligt 19 § MBL. 
Vid oenighet i fråga efter avslutad lokal samverkan kan central förhandling på lokal 
nivå påkallas enligt 14 § MBL. Individärenden hanteras inte i samverkan. I 
kommunens arbetsmiljöpolicy redogörs för kommunens målsättning för 
arbetsplatsen. Det praktiska arbetet innefattar exempelvis ett årshjul för SAM, APT-
teman, arbetsmiljöronder, olika utbildningar, introduktion av chefer, 
samverkanssystem och medarbetarenkät med mera.    

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet 

Protokollsutdrag ks § 5/21          
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Kommunstyrelsen 

Ks § 11                                                   Dnr 2019/00345  

Kommunstyrelsens aktiviteter (verksamhetsplan) för 2021 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen.       

Bakgrund 

En kommun finns primärt till för sina invånare. De förtroendevaldas uppdrag är att 
omsätta ”folkviljan” till faktisk handling. Det handlar om att prioritera och styra 
resurser och aktiviteter så att högsta möjliga mervärde skapas för medborgarna.  

Grunden för målprocessen är den nya styrmodellen för Mariestads kommun. Utifrån 
styrmodellen och kommunfullmäktiges mål för mandatperioden har alla nämnder 
tagit fram mål som även de gäller under hela mandatperioden (3 + 1 år). 

Under november och december har alla verksamheter arbetat fram aktiviteter som 
beskriver hur verksamheten ska nå målen. De mål som kommunstyrelsen antagit och 
som aktiviteterna ska bidra till att nå är: 

• 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. 

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

• 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. 

• Företagsklimatet i Mariestad är rankat som topp 25 av landets kommuner. 

• Mariestad växer och utvecklas. 

Aktiviteterna är mätbara och beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de 
utgör en indikator för måluppfyllelsen. Aktiviteterna bildar verksamhetsplan för 
nämnden.  

Hela målprocessen inklusive aktiviteter dokumenteras i Stratsys. I samband med 
delår och helår kommer status på måluppfyllelsen följas upp och analyseras samt 
rapporteras till nämnden. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 januari 2021, § 15, 
återremitterades ärendet. Detta för att säkerställa att aktiviteterna överensstämmer 
med de politiska målen och tidigare tagna politiska beslut. Underlaget har därefter 
revideras enligt återremissens intentioner.   
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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 § 30/21 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-26 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-07. 

Kommunstyrelsens aktiviteter (verksamhetsplan) för 2021, daterad 2021-01-26   

 

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

Ks § 12                                                   Dnr 2020/00493  

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2021 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta följande punkter i den interna kontrollplanen för 
2021: 

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

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

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

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

5. Uppföljning av medarbetares kunskap och förmåga inom informationssäkerhet. 

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

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

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

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. Enligt 6 kap. 6 
§ kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Kommunstyrelsen som nämnd ska upprätta en intern kontrollplan för den 
egna verksamheten. Kommunstyrelsen har vidare enligt 6 kap. 1 § uppsiktsplikt. I 
kommunstyrelsens intern kontrollplan för 2021 återfinns kontroller som berör flera 
nämnder och kommunstyrelsen kommer inkludera även övriga nämnder vid 
uppföljning av dessa kontroller. Vidare kommer kommunstyrelsen att inhämta övriga 
nämnders intern kontrollplaner för 2021 och följa den uppföljning som görs och de 
åtgärder som vidtas under 2021.  

Intern kontrollplanen bygger på en riskanalys där riskerna bedömts utifrån 
sannolikheten att de ska inträffa och konsekvensen om de inträffar. De kontroller 
som ingår i intern kontrollplanen för 2021 är de kontroller som bedöms hantera 
respektive risk. 

Nedan följer kommentarer om vilka risker kontrollerna ska motverka och hur 
uppföljning ska genomföras. 
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Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. Enligt 6 kap. 6 § 
kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Kommunstyrelsen som nämnd ska upprätta en intern kontrollplan för den egna 
verksamheten. Kommunstyrelsen har vidare enligt 6 kap. 1 § uppsiktsplikt. I 
kommunstyrelsens intern kontrollplan för 2021 återfinns kontroller som berör flera 
nämnder och kommunstyrelsen kommer inkludera även övriga nämnder vid 
uppföljning av dessa kontroller. Vidare kommer kommunstyrelsen att inhämta övriga 
nämnders intern kontrollplaner för 2021 och följa den uppföljning som görs och de 
åtgärder som vidtas under 2021.  

Intern kontrollplanen bygger på en riskanalys där riskerna bedömts utifrån 
sannolikheten att de ska inträffa och konsekvensen om de inträffar. De kontroller 
som ingår i intern kontrollplanen för 2021 är de kontroller som bedöms hantera 
respektive risk. 

Nedan följer kommentarer om vilka risker kontrollerna ska motverka och hur 
uppföljning ska genomföras. 

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

åtgärder utifrån medarbetarenkäten 

Risk 
a) Risk att arbetsgivaren inte kan följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket 
strider mot lag. b) Risk för ökad ohälsa med ökning av sjukskrivningar som följd, vilket 
leder till ökade kostnader. 
 
Uppföljning 
a) Uppföljning av att cheferna har följt det årshjul som gäller för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Följs upp genom stickprov på ett antal enheter från varje sektor. b) 
Uppföljning av att verksamheterna har arbetat med enkätsvaren. Följs upp genom 
stickprov på ett antal enheter från varje sektor. 

 
2. Uppföljning av att chefer följer det introduktionsprogram som kommunen 

beslutat om 

Risk 
Risk att medarbetaren inte trivs eller gör fel, vilket leder till ineffektivitet och ökade 
kostnader. 

Uppföljning 
Uppföljning av att introduktion har genomförts. Följs upp genom stickprov där 
personer som anställts under året får svara på en enkät om introduktionen för att få 
svar på frågor om den genomfördes enligt den beslutade modellen, hur den upplevdes 
och förbättringsområden. 
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3. Kontroll av att rutiner gällande tillträde i stadshuset efterlevs 

Risk 
Risk att obehöriga har tillträde till stadshuset, vilket kan leda till ökad hotbild, förlust av 
information/egendom eller skadegörelse. 
 
Uppföljning 
Efterlevnad av rutiner för besök och nyckelbrickor kontrolleras två gånger per år.  
a) Kontroll sker genom stickprov av besök för att säkerställa att gällande rutiner har 
följts.  
b) Kontroll av rutinen för nyckelbrickor följs upp genom stickprov på att medarbetare 
tillhör rätt behörighetsgrupp och att kommunen har fått tillbaka nyckelbricka efter att 
medarbetare har slutat eller bytt arbetsplats. Innefattar samtliga nämnder. 

 
4. Kontroll av att tjänsteskrivelse och underlag följer gällande rutiner 

Risk 
Risk för sena och/eller bristfälliga underlag till politiska möten. Detta kan leda till 
fördröjda eller felaktiga beslut och förtroendeskada mellan tjänstepersoner, politiker 
och medborgare. 
 
Uppföljning 
Kontrollen görs genom stickprov där uppföljning görs om tjänsteskrivelse och 
underlag har inkommit enligt tidplan och följer framtagen mall och struktur. 

 
5. Uppföljning av medarbetares kunskap och förmåga inom informationssäkerhet 

Risk 
Risk att medarbetares handlande bidrar till att känslig information röjs och/eller till att 
kommunens IT-miljö drabbas av intrång eller avbrott. 
 
Uppföljning 
a) Uppföljning av att medarbetare har slutfört digital utbildning i informationssäkerhet. 
Alla ska ha gått utbildningen under mars, uppföljning kommer att ske i samband med 
tertialerna.  
b) Även medarbetares förmåga att genomskåda försök till intrång via mail kommer att 
testas. 
 

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

Risk 
Risk att felaktiga leasingavtal ingås på grund av att delegationsordningen inte efterlevs. 
Detta kan leda till finansiella kostnader över längre tid. 
 
Uppföljning 
Följs upp genom stickprov bland de leasingavtal som ingåtts under året för att 
säkerställa att de har tecknats på ett korrekt sätt enligt gällande process och 
delegationsordning. 
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7. Kontroll av att upprättad rutin för distansarbete följs med avseende på 
vägledningen till chefens beslut och att det finns en plan för när 
omprioriterade uppdrag ingår i det ordinarie arbetet igen 

 
Risk 
Risk för att kommunen förlorar effektivitet och att utvecklingen stannar av. Detta på 
grund av att  tjänstepersoner till följd av den pågående pandemin inte får den ledning 
och styrning som uppdraget kräver eller att uppdrag inte blir genomförda på grund av 
omprioriteringar.  
 
Uppföljning 
a) Uppföljning genom stickprov i form av intervjuer med chefer inom verksamheter 
där distansarbete förekommit. Syftet är att säkerställa att rutinen för distansarbete följs 
med avseende på vägledningen till chefens beslut och att effektiviteten säkras.  
b) Uppföljning av att det finns en plan för när omprioriterade uppdrag ska verkställas 
per nämnd. 

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

Risk 
Risk för oegentligheter, vilket kan leda till ökade kostnader och förtroendeskada för 
kommunen. 
 
Uppföljning  
Följ upp att kontroll av nya leverantörer görs enligt gällande rutin innan upplägg i 
leverantörsregistret. Följs upp genom stickprov.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget har reviderats gällande kontrollpunkt 7 inför kommunstyrelsens sammanträde i 
enlighet med uppdrag från arbetsutskottet. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) tilläggsyrkar om en ytterligare kontrollpunkt, 
nummer 9, som ska handla om risk om kommunens investeringar inte kan 
finansieras eller inte kan genomföras. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (V) yrkar avslag på Engström Rosengrens (V) 
tilläggsyrkande. 

 

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

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar därefter upp Engström Rosengrens (V) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att tilläggsyrkandet avslås.       
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-04 (rev. förslag) 

Protokollsutdrag ksau § 31/21 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef och kvalitetscontroller 2020-01-26.  

Förslag intern kontrollplan 2021 kommunstyrelsenämnden. 

 

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

Ks § 13                                                   Dnr 2021/00015  

Tidsplan för ekonomiprocesserna 2021 inom kommunstyrelsens 
verksamheter 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad tidsplan för ekonomiprocesserna 2021 inom 
kommunstyrelsens verksamheter.  

Bakgrund 

Ekonomiprocessen inom kommunstyrelsen omfattar följande processer:  

• Omvärldsanalys 

• Intern kontroll 

• Mål – och budgetprocess  

• Uppföljning och analys av mål och ekonomi. 

Uppföljning och analys är per tertial, T1 per april, T2 per augusti som är 
delårsrapporten samt T3 som är årsredovisningen.  

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 § 14/21 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-08 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-07 

Tidplan för ekonomiprocesserna 2021 inom kommunstyrelsens verksamheter 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef 
Sektorchefer inom kommunstyrelsen 
Verksamhetschefer inom kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 14                                                   Dnr 2020/00316  

Förslag till kulturpolitiskt program för Mariestads kommun 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till Kulturpolitiskt program 
för Mariestads kommun.       

Bakgrund 

Kultur- och fritidschefen har tagit fram ett förslag till Kulturpolitiskt program för 
Mariestads kommun. Förslaget utgår från de nationella och regionala kulturmålen 
och ger förslag på prioriterade kulturella områden för Mariestads kommun. 
Förslaget har varit på remiss till de politiska partierna i fullmäktige samt till 
Kulturallians Mariestad. 

Det kulturpolitiska programmet utgår från ett brett kulturbegrepp där kultur 
skapas av människor och i möten mellan människor. Kultur förenar och påverkar 
oss på många olika sätt, som enskilda personer och som medborgare i samhället. 
Kultur har även ett egenvärde som ger oss upplevelser, skapar sammanhang och 
mening och förmedlar fler dimensioner i våra liv genom olika konstnärliga 
uttryck. Det kulturpolitiska programmet ska vara ett stöd för den fortsatta 
utvecklingen av kulturlivet i Mariestads kommun, oavsett kulturform. Avsikten 
med programmet är inte att beskriva varje kulturyttring separat, inte heller att 
detaljerat beskriva vad som ska göras i framtiden. Programmet anger olika 
strategier för utveckling samt vilken roll kommunen spelar i utvecklingen. 

En samverkan mellan statens, regionernas och kommunernas kulturpolitik spelar 
en allt viktigare roll. Det är därför viktigt att kulturen samverkar lokalt, regionalt 
och nationellt. Det kulturpolitiska programmet utgår från den nationella 
kulturpolitiken, Västra Götalands Regionens kulturstrategi och kulturplan, 
Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023, samt 
kommunens Vision 2030. 

Det kulturpolitiska programmet ska tydliggöra ansvar, prioriterade områden och 
önskad utveckling för kulturpolitiken under de kommande åren. Syftet med det 
kulturpolitiska programmet är att fortsätta utveckla kulturlivet och göra det ännu 
mera attraktivt samt att skapa en långsiktig hållbar utveckling inom 
kulturområdet i Mariestads kommun.  
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Kommunens ambition är att fortsätta höja kvaliteten, bredda utbudet och göra 
kulturen mer tillgänglig för att därigenom få invånarna att vara mera delaktiga. Barn, 
ungdomar och unga vuxna är prioriterade målgrupper. Mål Mariestads kommun ska 
ha ett brett, levande och attraktivt kultur- och föreningsliv för alla. Kulturen skall 
vara en naturlig del av vardagen, skolan, arbetsplatsen och fritiden. Samtliga invånare 
i kommunen ska kunna finna någonting kulturellt att engagera sig i som besökare 
eller aktiv utövare.      

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Vänsterpartiet har lämnat förslag till tillägg i det kulturpolitiska programmet.  
Marie Engström Rosengren (V) tilläggsyrkar därför om följande:  
Under rubriken Kulturlokaler/Musikskolan ska följande text föras in: ”Barn och 
unga ska till en låg avgift kunna delta i Musikskolans verksamhet. Möjlighet till 
avgiftsbefrielse ska finnas”. 

 

Anders Karlsson (C) yrkar avslag på Engström Rosengrens (V) tilläggsyrkande. 

 

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

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar därefter upp Engström Rosengrens (V) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att tilläggsyrkandet avslås.    .    

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfb § 3/21 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-22 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-20  

Förslag till kulturpolitiskt program för Mariestads kommun 

Remissvar Kulturpolitiskt program - Centerpartiet 

Remissvar Kulturpolitiskt program - Socialdemokraterna 

Remissvar Kulturpolitiskt program - Vänsterpartiet 

Remissvar Kulturpolitiskt program - Kulturallians Mariestad 

Följebrev Kulturpolitiskt program Kulturallians Mariestad           
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Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Kultur- och fritidschef Tomas Ekström) 
(Sektorchef ledning Åsa Alvner) 
(Kulturallians Mariestad galleri-imma@telia.com 
 

mailto:galleri-imma@telia.com
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Kommunstyrelsen 

Ks § 15                                                   Dnr 2021/00032  

Bidragsgivande år för verksamhetsbidrag till föreningar 2021 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bidragsgivande år för verksamhetsbidrag 2021 till 
de föreningar som har haft en lägre verksamhetsgrad under pandemiåret 2020 
fastställs till 2019. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att bidragsgivande år för verksamhetsbidrag 2021 till 
de föreningar som har startat upp verksamhet under 2020 eller ökat sin 
verksamhet under 2020 fastställs till 2020.       

Bakgrund 

När föreningar söker verksamhetsbidrag baseras de sökta bidraget enligt fastställt 
regelverk och på föregående års verksamhet. 
Detta innebär att för de verksamhetsbidrag som ska beviljas i år utgör 2020 
beräkningsåret. 

För att undvika att föreningarna drabbas ekonomiskt på grund av pandemin som har 
omöjliggjort viss verksamhet under föregående år föreslår kultur- och fritidschefen 
att verksamhetsåret 2019 också ska utgöra beräkningsår för föreningsbidrag 2021. 
För de föreningar som har startat upp verksamhet under 2020 eller ökat sin 
verksamhet under 2020 föreslås 2020 utgöra beräkningsår för föreningsbidrag 2021.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfb § 7/21 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse.        

 

Expedieras till: 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 16                                                   Dnr 2020/00500  

Ändrat projektägarskap för Artifex 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att Dacapo Mariestad övertar projektägarskapet för 
projektet Artifex.  

Bakgrund 

Mötesplats Steneby vars huvudman är Stiftelsen Steneby, har ställt frågan till Dacapo 
Mariestad om möjligheten att ta över projektägarskapet för det gemensamma 
samverkansprojektet Artifex.  

Anledningen är att Mötesplats Steneby från januari 2021 kommer att organiseras 
under Göteborgs universitet ”GU Ventures”. Farhågan är att när projektet följer med 
till Göteborgs universitet kommer ökade OH kostnader bli en konsekvens samt att 
omorganisationen medför att projektets styrning tappar fart. Mötesplats Steneby 
kommer fortsättningsvis vara projektpartner men i så fall inte ha projektägarskapet. 
Anledning till att Mötesplats Steneby lämnar sin nuvarande huvudman är att 
organisationens uppdrag inte är förenligt med Stiftelsen Stenebys stadgar.  

För Mariestads del innebär detta ansvar för den totala ekonomiska redovisningen till 
bidragsgivaren Regional utveckling/näringsliv (VGR). Varje part har egenansvar för 
att erhålla projektägaren med utdrag från respektives huvudbok och redovisning av 
tid. 

Artifex erbjuder platser företagsstöd inom design, kultur- och konsthantverk. Det är 
en samverkan mellan Steneby, Tibro och Mariestad som alla driver utbildningar inom 
olika typer av hantverk. Artifex vänder sig främst till studerande men stöttar också 
alumner och aktiva lokala företag. Projektet är treårigt och planeras för avslutande 
den 31 mars 2022.  

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 § 3/21 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-23 
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Avdelningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-11 

Förfrågan om projektägarskap 

 

Expedieras till: 
Avdelningschef Maria Henriksson 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 17                                                   Dnr 2020/00501  

Medlemsavtal SPOK Sverige 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner medlemsavtalet mellan SPOK Sverige och Dacapo 
Mariestad.       

Bakgrund 

S-P-O-K (Samtida produktion och konsumtion) är ett registrerat varumärke och är 
en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala 
tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK vill verka för en utveckling av 
lokal produktion i hela Sverige och i förlängningen även en mer lokal konsumtion. 

Dacapo Mariestad har via projektet Artifex projektägarskapet för SPOK Västra 
Götaland och står nu inför att teckna ett medlemsavtal med SPOK Sverige. 
Medlemsavtalet rör implementeringsarbetet av en digital plattform samt att koppla 
tillverkare och kreatörer till denna. Projektet avslutas den 30 september 2021. 
Samarbetspartners är Svensk Form Väst och Förvaltningen för kulturutveckling 
(VGR). Under tiden kommer det framtida huvudmannaskapet för det fortsatta 
arbetet med plattformen att utredas. Projektet är ett samarbete med SPOK Sverige 
och är en del av en nationell insats. Övriga regioner som arbetar parallellt med 
processen är just nu Hallands och Blekinge län.  

Projektet omfattar kostnaden för SPOK Västra Götaland är 660 000 kr och är helt 
finansierat av Regional utveckling/näringsliv (VGR). Mariestads insats i projektet är 
40 timmar i arbetstid över ett år samt att ansvara för projektets budget. Övriga 
samarbetspartners går också in med arbetstid. Processledaren för Artifex deltar i 
styrgruppsmöten och avdelningschefen för Dacapo deltar i det nationella 
SPOKrådet. 

Arbetet med SPOK stärker Mariestad genom att det blir mer attraktivt för nystartade 
företag att etablera sig då lokal tillverkning tillgängliggörs. Genom att dela varandras 
erfarenheter skapas också öppningar för nya affärslösningar. Det stärker även den 
digitala kompetensen. Utifrån ett regionalt perspektiv finns ett stort behov av att höja 
kunskapen hos KKN-företag (Kulturella och Kreativa Näringar) om regionala och 
mer hållbara och cirkulära tillverkningsmöjligheter. Det finns också stor potential att 
inom vissa yrkesgrupper, hitta tillverkare inom andra material och på så sätt 
vidareutveckla sitt yrkesutövande, sitt företagande och sina produkter och därigenom 
skapa nya innovationer.  

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 § 4/21 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-23 

Avdelningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-11 

Medlemsavtal SPOK Sverige och Dacapo Mariestad 

Ansökan SPOK Västra Götaland       

 

Expedieras till: 
Avdelningschef Dacapo Maria Henriksson 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 18                                                   Dnr 2021/00028  

Yttrande över remiss från Trafikverket om ÅVS 
Kinnekullebanans stationer 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen lämnar svar på Trafikverkets remiss enligt följande: 

• Kommunen är positiv till att Trafikverket tar fram en strategi för att öka 
tillgängligheten till Kinnekullebanans stationsområden. Många stationer 
har ett mycket eftersatt underhåll och saknar de mest grundläggande 
tillgänglighetsfunktionerna som tex. skyltning och en tydlig angörning. 
Briserna i tillgänglighet ger dåliga förutsättningar för ett ökat resande och 
bidrar inte till den regionala målsättningen att dubblera antalet 
kollektivtrafikresor till 2025. Vidare sänker bristerna Kinnekullebanans 
attraktivitet som hållbart färdmedel och alternativ till bilen.     

• Kommunen konstaterar att åtgärdsvalsstudien inte uppmärksammar 
några brister inom Mariestads stationsområde. Kommunen delar inte 
Trafikverkets bedömning och vill uppmärksamma att avståndet mellan 
perrongen och angörande tåg är för långt. Sedan stationsområdet byggdes 
om har redan en fallolycka kommit till kommunens kännedom. Bristen 
bör uppmärksammas i åtgärdsvalsstudien och åtgärdas.   

• Kommunen anser att stationshusen vid Lyrestad station och Lugnås 
stationsområde bör hanteras som brister i åtgärdsvalsstudien. Husen är 
idag närmast fallfärdiga och påverkar stationsmiljön negativt.   

• Utredningen föreslår åtgärder för att möjliggöra bättre angörning till 
Lyrestads och Lugnås stationsområden genom skyltning, cykelställ och 
pendlarparkering (åtgärdsförslag nr. 16 och 25). Kommunen tillstryker 
förslaget men anser att det är ytterst märkligt att ansvaret för att 
genomföra åtgärder tillhörande statlig infrastruktur, på en statlig fastighet 
som dessutom har en statlig tillfartsväg föreslås tillfalla kommunen. 
Utredningen anger ingen motivering till ansvarsfördelningen. Kommunen 
anser att huvudansvaret för åtgärderna rimligtvis borde tillfall 
Trafikverket. Vidare anges i utredningen (sida 13) att Västtrafik är 
ansvariga för utplacering av cykelställ.  
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• Ett av utredningens mål är ”ökad tillgänglighet och säkerhet för 
resenärer” (sida 41). Stationsområdena utvärderas dock i liten 
utsträckning ur ett säkerhetsperspektiv trots att frågan sannolikt har en 
betydande effekt på stationsområdenas upplevda tillgänglighet för 
resenärerna, och därmed i en förlängning påverkar resandet. Kommunen 
önskar en mer ingående utvärdering av stationsområdena, främst de 
utanför tätorterna, ur ett säkerhetsperspektiv. Här borde frågor som till 
exempel belysning och andra trygghetsskapande åtgärder hanteras.  

• Hasslerörs station har enligt utredning dåliga grundförutsättningar för att 
uppnå kraven på tillgänglighet. Marken inom stationsområdet ägs till viss 
del privat och det finns idag inga rättigheter som säkrar allmän åtkomst. 
Kommunen anser att Trafikverket bör utreda annan placering av 
Hasslerörs station där förutsättningarna är bättre lämpade. 

• Kommunen anser att samtliga föreslagna pendlarparkeringar ska utrustas 
med laddinfrastruktur för elfordon.  

• Kommunen ser gärna att projektet för om alternativa bränslen på 
Kinnekullebanan nämns under rubriken ” Tidigare planeringsunderlag, 
gällande planer och pågående projekt” på sida 10.  

2. Remissyttrandet ska vara Trafikverket tillhanda senast den 12 februari 2021.       

Bakgrund 

Trafikverket efterfrågar kommunens synpunkter på remissen ”ÅVS 
Kinnekullebanans stationer”. Planenheten har berett ärendet i samråd med 
gatuavdelningen.  

Planenheten fick på sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 
februari 2021, § 34, i uppdrag att inför kommunstyrelsens sammanträde revidera 
remissyttrandet i enlighet med de synpunkter som framförts på dagens 
sammanträde. Dessa synpunkter har tillgodosetts i det uppdaterade 
remissyttrandet. 

Kinnekullebanan är en av fyra så kallade regionala järnvägar i Västra 
Götalandsregionen. Järnvägarnas underhåll finansieras ur Nationellplan för 
transportinfrastruktur.  

Kinnekullebanan går mellan Gårdsjö i Gullspångs kommun till Håkantorp i Vara 
kommun. Banan är cirka 120 kilometer lång och har 22 stycken hållplatser. 
Under år 2019 genomfördes i genomsnitt 967 resor per dag (måndag-fredag).  

Inom Mariestads kommun finns hållplatser i Lyrestad, Hasslerör, Mariestads 
centralort och i Lugnås.  

Banan trafikeras av SJ:s Götalandståg på uppdrag av Västtrafik.  
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Åtgärdsvalsstudiens syfte  
Utredningen syftar till att ta fram en strategi för att förbättra tillgängligheten till 
och inom Kinnekullebanans stationer och hållplatser. Här innefattas bland annat 
åtgärder för att säkerhetsställa vägåtkomst till hållplatsen, pendlarparkering, 
belysning, informationstavlor samt tillgänglighetsanpassade gångvägar inom 
hållplatsområdet.  

För att genomföra åtgärder för en förbättrad tillgänglighet vid Kinnekullebanans 
hållplatser krävs en samordning mellan Trafikverket, Västtrafik och berörd 
kommun. För vissa åtgärder, exempelvis pendlarparkeringar, är 
ansvarsfördelningen dock oklar, främst vid stationerna utanför tätbebyggt 
område. Trafikverket, som i flera fall både står som väghållare för tillfartsvägen 
till stationen, äger järnvägsanläggningen samt marken runt anläggningen, avsäger 
sig ansvaret för anläggning av pendlingsparkeringar och hänvisar till verkets 
dokument TDOK 2010:372 strategi för tjänsteutbud. Tjänstestrategin möjliggör 
endast anläggning av pendlarparkering vid statlig väg, inte järnväg.      

Förslag på åtgärder 
Utredningen ger sammanlagt 70 åtgärdsförslag för Kinnekullebanans stationer, 
varav tre av dessa är generella om omfattar uppsättning av informationstavlor, 
kulturmiljöanalys av stationsområden samt röjningsåtgärder.  

Lyrestad station  

Utredningen föreslår utöver de generella förslagen fem åtgärder för Lyrestads 
stationsområde till en kostnad på mellan 11 – 24 miljoner kronor. Bland annat 
plattformsåtgärder, iordningställande av angöringsytor (innefattar cirka 10 
pendlarparkeringar) samt ny plattformsövergång från Norrgatan.    

Mariestads kommun föreslås som ansvarig för iordningställandet av 
angöringsytor vilket omfattar pendlarparkering, cykelställ samt skyltning till 
stationen med en uppskattad kostnad om 1 -2 miljoner kronor.  

Hasslerörs station  

Utredningen föreslår utöver de generella förslagen tre åtgärder för Hasslerörs 
stationsområde till en uppskattad kostnad mellan 11 – 22 miljoner kronor. 
Förslagen omfattar åtgärder på plattformen, säkra väganslutning till stationen 
genom servitut samt iordningställa angöringsytor. Vilken aktör som bär ansvaret 
för iordningställandet av angöringsytorna är inte fastställd.  

Lugnås stationsområde   

Utredningen föreslår utöver de generella förslagen tre åtgärder för Lugnås 
stationsområde till uppskattad kostnad mellan 11 – 22 miljoner kronor. Förslagen 
omfattar åtgärder på plattformen, cykelställ samt pendelparkering och skyltning 
från statlig väg.  
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Även här anges Mariestads kommun som ansvarig för anläggandet av 
pendelparkering och även skyltning till den från statlig väg, med en uppskattad 
kostnad mellan 1 – 2 miljoner kronor.  

Finansiering av föreslagna åtgärder  
Samtliga åtgärder där Trafikverket ansvarar för genomförandet kommer att 
finansieras med pengar från nationell plan. Då ingen av åtgärderna uppskattas kosta 
över 100 miljoner kronor kan åtgärderna finansieras via planens olika potter och 
behöver inte finansieras som ett namngivet objekt.   

Arbetsutskottets förslag 

Remissyttrandet har kompletteras inför kommunstyrelsens sammanträde i enlighet med 
uppdrag från arbetsutskottet. 

Behandling på sammanträdet 

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

Redaktionell ändring: 
Kommunstyrelsen noterar att ”Lugnås stationshus” ska ändras till ”Lugnås 
stationsområde”.    

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, rev. 2021-02-04 

Protokollsutdrag ksau § 34/20 

Planenhetens tjänsteskrivelse, rev. 2021-02-03 

Missiv för ”ÅVS Kinnekullebanans stationer”, Trafikverket 2021-01-15 

Remiss ”ÅVS Kinnekullebanans stationer”, Trafikverket 2020-12-03        

 

Expedieras till: 
Trafikverket 
Thomas Johansson, chef sektorsamhällsbyggnad 
Hanna Lamberg, gatuchef  
Adam Johansson, planchef 
Erik Söderström, planarkitekt  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 19                                                   Dnr 2016/00419  

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 
6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, 
Mariestad centralort, Mariestads kommun.   

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna och ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Ida Ekeroth Claussons (S) yrkande.     

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 januari 2017, § 4, om uppdrag att 
ta fram ny detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 50-60 nya bostäder i flerbostadshus i 
anslutning till Stockholmsvägen. Förtätning av bebyggelse längs Stockholmsvägen är 
en av kommunens övergripande principer för utveckling av staden. Planområdet 
omfattar knappt 6 000 m2 tätortsnära naturmark och är beläget cirka 1,4 kilometer 
öster om Mariestad centrum. Planområdet gränsar i norr till Stockholmsvägen, i öster 
till Ladukärrsvägen, i söder till naturområde (Lillängsskogen) och i väster till 
Johannesberg. 

Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under våren/sommaren 2019 och 
granskning under sommaren 2020. Inkomna synpunkter från samråd och granskning 
har sammanställts i samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. Under 
processen har det ursprungliga bebyggelseförslaget omarbetats och ny bebyggelse 
placerats på så vis så det får så liten påverkan som möjligt på naturområdet.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

 

Anette Karlsson (M), Yvonne Gogolin (M), Sven-Inge Eriksson (KD) och Anders 
Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut som innebär att 
kommunfullmäktige föreslås anta detaljplanen. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-02-08 

Sida 28 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau §35/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-21 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-21 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Granskningsutlåtande 

Riskutredning 

Naturvårdsutlåtande, 2020-02-04 

Trafikbullerutredning, 2019-12-30 

Översiktlig skyfallsstudie inom Mariestads tätort.        

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planchef Adam Johansson) 
(Nordic m2 Fastigheter matti@mm2.se) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 20                                                   Dnr 2010/00015  

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Sund 4:6 (södra) 
Mariestads centralort, Mariestads kommun 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Sund 4:6 (södra), 
Mariestads centralort, Mariestads kommun.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 december 2010, § 404, om 
planuppdrag för del av fastigheten Sund 4:6. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för i huvudsak markanvändningen industri, 
lager, handel, bilservice och likande verksamheter.    

Planområdet omfattar cirka 33 hektar mark och är beläget i tätortens södra del. 
Planområdet angränsar i söder till E20, i öst till Sandbäcksvägen, i väst till Tidan och 
i norr till jordbruksmark.  

Förslag till detaljplan för Detaljplan för del av Sund 4:6 (södra), Mariestads centralort, 
Mariestads kommun har varit föremål för samråd under perioden 6 april 2017 till 13 
maj 2017 och granskning under den 19 december 2018 till den 31 januari 2019. 

Efter kommunstyrelsens sammanträde den 11 januari 2021 har synpunkter kommit 
in från Ellevio AB som kommunen har behövt hantera inför beslut om antagande av 
detaljplan för Sund 4:6. Med anledning av detta har det område som synpunkten 
hänför till undantagits för planläggning. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, rev. 2021-02-04 

Planenhetens tjänsteskrivelse, rev. 2020-11-24 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling), rev. 2021-02-03 

Planbeskrivning (antagandehandling), rev. 2021-02-03 

Granskningsutlåtande, rev. 2021-02-03 

Riskutredning Sund Hindsberg 2018-10-12   

Protokollsutdrag ks § 3/20  
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Protokollsutdrag ksau § 43/21    

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planchef Adam Johansson) 
(Planarkitekt Erik Söderström) 
(Exploateringschef Erik Randén) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 21                                                   Dnr 2021/00030  

Ändring av bolagsordning för Fastbit AB 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner den ändrade bolagsordningen för Fastbit AB.       

Bakgrund 

Revidering av bolagsordningen regleras i aktiebolagslagen. En revidering av 
bolagsordningen för Fastbit AB behöver genomföras med anledning av att 
VänerEnergi AB lämnar delägandet i Fastbit AB. I nu gällande bolagsordning,  
§ 19, framgår att denna bolagsordning får inte ändras utan att ändringen godkänts av 
kommunfullmäktige i Mariestad, Skara och Lidköpings kommun. Den text som rör 
Mariestads kommun ska tas bort från bolagsordningen, vilket därför måste 
godkännas av kommunfullmäktige i Mariestads kommun.  

Den nya bolagsordningen antags därefter på Fastbits bolagsstämma. 

Ärendet behöver hanteras skyndsamt då bolagstämma för Fastbit AB kommer hållas 
den 30 mars 2021 och VänerEnergi AB:s ägarutträde sker den 1 april 2021.  

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 § 37/21 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-19 

Tjänsteskrivelse från Jonas Lind, vd Fastbit AB 

Fastbit Bolagsordning 2021       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Fastbit AB:s vd Jonas Lind jonas.lind@fastbit.se) 
(VänerEnergi AB:s vd Rolf Åkesson) 
 

mailto:jonas.lind@fastbit.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 22                                                   Dnr 2020/00332  

Medborgarförslag om att utöka Ekuddenbadets öppettider 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget i den del som avser förlängd 
öppettid under säsong, då kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning redan har 
gett kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att förlänga öppettiden för 
Ekuddenbadet till och med grundskolans höstterminstart. 

Noteras att kommunstyrelsen inte tar upp medborgarförslagets del som avser 
möjlighet till morgonsimning, då ett likalydande förslag tidigare har avslagits.       

Bakgrund 

En förslagsställare har inkommit till kommunfullmäktige med ett medborgarförslag 
där det föreslås att Ekuddens utebad ska förlänga öppettiderna till att gälla hela 
augusti ut samt att öppettiderna ska justeras så att de möjliggör morgonsimning. 
Kommunfullmäktige har den 28 september 2020 beslutat att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Kommunfullmäktige noterar att förslagets andra del, som handlar om möjligheten till 
morgonsimning, inte tas upp för behandling då ett i huvudsak likalydande förslag har 
behandlats under de senaste två åren. Detta förfarande är i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning. I det tidigare medborgarförslaget, daterat  
2020-02-03, föreslogs att Ekuddens utomhusbad skulle hålla öppet för 
morgonsimning. Detta medborgarförslag avslogs av kommunstyrelsen den 16 mars 
2020. Skälet till avslaget på förslaget grundades på säkerhetsmässiga skäl. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning gav den 13 oktober 2020 kultur- och 
fritidsavdelningen i uppdrag att förlänga säsongsöppettiden för Ekuddenbadet till 
och med grundskolans höstterminstart från och med verksamhetsåret 2021. 

Mot ovanstående bakgrund föreslår kultur- och fritidschefen att medborgarförslaget 
ska avslås.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Protokollsutdrag kfb § 8/21 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-22 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-20 

Protokollsutdrag kf § 82/20 

Medborgarförslag       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunfullmäktige (anmäls via kommunsekr.) 
(Förslagsställaren) 
(Kultur- och fritidschef Tomas Ekström) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 23                                                   Dnr 2019/00495  

Motion om hundrastgårdar 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till planerad 
utveckling av Sydport.   

2. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens utredning om möjligheten 
att bygga hundrastgårdar i kransorterna och ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
diskutera frågan vid dialogmöten med kransorterna.  

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ida 
Ekeroth Claussons (S) yrkande.    

Bakgrund 

Nils Farken (S) och Lillemor Ågren (S) har i en motion föreslagit att kommunen ska 
bygga en hundrastgård på västra sidan i Mariestad samt att möjligheten till att bygga 
hundrastgårdar i kransorterna utreds. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna 
ärendet till tekniska nämnden för beredning. I motionen beskrivs att det idag finns en 
hundrastgård på östra sidan av Mariestad och att det borde finnas en även på västra 
sidan. Man vill även att behov av hundrastgårdar i kransorterna ska utredas. I 
motionen beskrivs hundrastgården som en plats för hundar att springa löst och leka 
samt att det fungerar som en mötesplats för kommunens invånare och besökare. Idag 
finns det en hundrastgård i Johannesbergsområdet i Mariestad som ligger på privat 
mark och inte sköts av kommunen. Att anlägga en hundrastgård innebär dels 
investeringskostnader vid uppförandet och sedan tillkommer en kostnad för drift och 
underhåll (tömning av extra sopor, gräsklippning med mera). Med det ekonomiska 
läge som är idag ser inte verksamhet teknik att det finns utrymme för dessa ökade 
kostnader. I Mariestad och i kransporterna finns det gott om promenadområden där 
hundar kan rastas.  

Enligt kommunens ordningsföreskrifter ska hundar hållas kopplade i parker, 
grönområden, planteringar och inom särskilt anlagda motionsspår. I samband med 
utvecklingen av Sydport och planer på rastplats för genomresande så kan utrymme 
skapas för en hundrastgård där för att ytterligare förstärka attraktiviteten för 
förbipasserande. En hundrastgård vid Sydport skulle även kunna användas av boende 
i Mariestad vid behov.  

Tekniska nämnden hanterade motionen vid sitt sammanträde den 18 februari 2020 
och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
den planerade utvecklingen av handelsområdet Sydport.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till tekniska nämnden för 
ett besvarande av motionens andra del som avser möjligheten till att bygga 
hundrastgårdar i kransorterna. Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde den 20 
oktober 2020 hanterat även denna del av motions frågeställningar och bifogar en 
utredningen för fullmäktiges vidare hantering.  

 

Utredningen visar följande: En hundrastgård kan anläggas och skötas på olika sätt. 
Kommunen eller en privat markägare kan anlägga och sköta om en hundrastgård 
eller så kan kommunen upplåta mark för ändamålet till exempelvis en förening om 
intresse finns. Placering av en hundrastgård bör ligga i anslutning till grönområde 
samtidigt som hänsyn till närboende bör tas. Kostnaden för själva uppförandet av en 
hundrastgård med inhägnad, soptunna, bänkar och eventuell belysning ligger på cirka 
80-150 000 kronor. Kostnaden för skötseln är svår att bedöma men innefattar bland 
annat soptömning/renhållning och gräsklippning och andra kommuner har räknat 
fram en årlig driftskostnad från 10 000 kronor/plats upp mot 55 000 kronor. 
Siffrorna i underlaget baseras på andra kommuners beräkningar.  

Verksamhet teknik har gjort en översiktlig genomgång av kransorterna för att 
identifiera kommunal mark som är planlagd parkmark. Vidare kan även andra platser 
finnas men det får vid ett eventuellt genomförande granskas mer noggrant. 

• I Sjötorp kan möjliga placeringar vara i närheten av lekplatsen eller vid 
grönytan vid Fiskare Pers väg.  

• I Lyrestad kan möjlig placering vara vid Norrgatan/Industrigatan.  

• I Hasslerör kan en lämplig placering av en hundrastgård vara vid framtida 
etableringar av service i samband med nya trafikplatserna kopplade till E20.  

• I Ullervad finns kommunal mark vid Ulleråsen, samt grönytor inne i 
villaområdet söder om Ullervadsvägen.  

• I Tidavad saknas kommunal mark för ändamålet. – 

• I Lugnås finns begränsade möjliga ytor men vissa grönområden finns längs 
Stationsvägen, till exempel mellan Nygrensvägen och Ekelövsvägen.  

 
Om det blir aktuellt att arbeta vidare med och uppföra hundrastgårdar bör dialog 
föras med eventuella samhällsföreningar för att se över behov och val av placering.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker liggande förslag. 
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 6/21 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-23 

Protokollsutdrag tn § 135/20 

Protokollsutdrag ksau § 83/19 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-21 

 

Protokollsutdrag tn § 17/20 

Tekniska chefens och gatuchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-28    

Protokollsutdrag kf § 96/19 

Motionen    

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
(Motionären) 
(Chef för sektor samhällsbyggnad, Thomas Johansson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 24                                                   Dnr 2020/00252  

Motion om smittskyddsstrategi 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
socialnämndens framtagna smittskyddsstrategi.  

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ida 
Ekeroth Claussons (S) yrkande. 

Bakgrund 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) har i en motion till fullmäktige föreslagit att 
Mariestads kommun ska ta fram en strategi för att motverka smittspridning inom 
äldreomsorgen. Kommunfullmäktige har i beslut den 15 juni 2020, kf § 71, 
överlämnat motionen till socialnämnden för beredning. 

Socialnämnden har berett motionen och anger följande: 

Under den pågående pandemin 2020 har ett behov av att samla erfarenheter som 
visat sig verkningsfulla i en för sektorn övergripande smittskyddsstrategi. I 
dokumentet hänvisas till andra myndigheters riktlinjer och förordningar av olika slag. 
Dessa redovisas ej i sin helhet. Strategin ska fungera oavsett vilken form av smitta 
som kan bli aktuell och ersätter inte andra myndigheters rutiner, förordningar eller 
styrande dokument som verksamheten har att följa. Strategin kan komma att 
revideras när behov av detta uppstår. Socialnämnden föreslår därför att 
kommunfullmäktige ska bifalla motionen.  

Brukligt är att kommunfullmäktige först beslutar om motionen ska avslås eller 
bifallas och vid ett bifall tas det aktuella dokumentet fram. Socialnämnden har för 
egen del i detta tidiga steg redan tagit fram och godkänt ett förslag till strategi, då det 
är ett särskilt angelägen dokument med anledning av den pågående pandemin. 
Kommunfullmäktige föreslås med hänvisning till detta besluta att motionen ska anses 
vara besvarad.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 21/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-11 

Protokollsutdrag sn § 129/20 

Smittskyddsstrategi sektor stöd och omsorg 

Protokollsutdrag kf § 71/20 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (nämndsekr.) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(MAS Pia Stenlund) 
(Motionären) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 25                                                   Dnr 2020/00482  

Motion om kultur- och fritidsnämnd 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 

2. Inför nästa mandatperiod ska en utvärdering av kultur- och fritidsberedningens 
arbetssätt och organisation finnas tillgänglig så att den kommande majoriteten 
ges möjlighet att ta del av utvärderingen inför ett ställningstagande om ett 
eventuellt införande.            

Reservation 

Ledamöterna för Vänsterpartiet och ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Marie Engström Rosengrens (V) yrkande. 

Bakgrund 

Marie Engström-Rosengren (V) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun 
ska inrätta en kultur- och fritidsnämnd. I sin motion skriver Engström-Rosengren 
(V) att Vänsterpartiet anser att de olika uttrycken av allmänkultur tappat mark sedan 
kultur- och fritidsnämnden lades ner, och menar att de kulturpolitiska frågorna fått 
det svårt i konkurrensen om utrymme.  

Motionen anmäldes på fullmäktiges sammanträde den 14 december 2020,  
§ 121, och fullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 

Nämndhistorik  
Fullmäktige i Mariestads kommun beslutade år 1970 att bilda en kulturnämnd samt 
en fritidsnämnd. 1992 slås dessa två nämnder samman och blir en gemensam kultur- 
och fritidsnämnd. 1997 delas kultur-och fritidsnämnden och blir ånyo en 
kulturnämnd och en fritidsnämnd. Kulturnämnden finns sedan mellan 1997-2002. 
Fritidsnämnden existerar bara ett år (1997-1998) då det 1998 inrättas en turist- och 
fritidsnämnd. Denna nämnd finns kvar till 2002 då fullmäktige beslutar att turist- och 
fritidsnämnden ska upphöra, liksom även kulturnämnden. Istället beslutar fullmäktige 
om en kultur- och fritidsnämnd som finns från 2002 till 2009. 2009 beslutar 
fullmäktige att fritidsfrågorna ska hanteras av kommunstyrelsen, och kultur- och 
fritidsnämnden blir en renodlad kulturnämnd. Kulturnämnden finns från 2009 fram 
till slutet av 2014, då fullmäktige beslutar att inte tillsätta en ny kulturnämnd till den 
nya mandatperioden 2015-2018 utan istället inrätta ett kultur- och fritidsutskott 
under kommunstyrelsen. 
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Fullmäktiges beslut att inte tillsätta en ny kulturnämnd år 2014, har sin upprinnelse i 
ett uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet beslutade i 
oktober 2014 att ge kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till hur kultur- och 
fritidsfrågorna skulle kunna organiseras inom kommunstyrelsens ansvarsområde.  

En av förutsättningarna för uppdraget var att ett eventuellt utskott för dessa frågor 
skulle ha samma delegation motsvarande reglementet för den dåvarande 
kulturnämnden.  

Fullmäktige beslutade om ett kultur- och fritidsutskottet och att det skulle bestå av 
fem ledamöter, fem ersättare och fyra adjungerade ledamöter. En förutsättning för 
att ingå i ett utskott under en styrelse eller nämnd är att man även innehar en plats i 
nämnden/styrelsen (KL 6 kap 42 §). För att ge förtroendevalda även utanför 
styrelsen möjlighet att delta på utskottets möten beslutade fullmäktige om 
adjungerade ledamöter. Adjungerade ledamöter har rätt att yttra sig vid 
sammanträden, men har inte rätt att delta i besluten. En adjungerad ledamot har inte 
rätt att ersätta ordinarie ledamot eller ersättare (KL kap 28 §). 

Under hösten 2018 lyftes fråga om möjlighet för de adjungerade i kultur- och 
fritidsutskottet delta i utskottens beslut (rösträtt). Detta resulterade i att 
kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2018 gav kommunchefen i uppdrag att 
utreda om detta kunde vara möjligt och förenligt med kommunallagen.  

Kommunfullmäktige kan bestämma att reglera närvarorätt för andra än ledamöter 
och ersättare i ett reglemente, men kan inte ge dessa personer möjlighet till rösträtt. 
Fullmäktige beslutade därför i november 2018 att revidera kommunstyrelsens 
reglemente och ändra utskottet till att bli en beredning för att ge de adjungerade 
ledamöterna möjlighet till rösträtt.  
 

Formella förutsättningar för att inrätta en kultur- och fritidsnämnd 
Det är den politiska majoriteten som efter de allmänna valen beslutar om hur den 
politiska organisationen i kommunen ska vara utformad under mandat-perioden. Det 
möter dock inga formella hinder att inrätta en ny nämnd under löpande 
mandatperiod. 

Administrativa och ekonomiska konsekvenser av att inrätta en kultur- och 
fritidsnämnd 
Inrättandet av en kultur- och fritidsnämnd innebär, både initialt och på längre sikt, att 
de administrativa arbetsuppgifterna skulle öka. Initialt bland annat genom uppdrag 
som att upprätta reglemente och delegationsordning, sätta upp diarium, upprätta 
arkivförteckning och dokumenthanteringsplan med mera. På längre sikt genom 
uppdrag som att hantera fler förtroendevalda, ett eventuellt arbetsutskott och 
troligen fler möten.  

Inrättandet av en kultur- och fritidsnämnd skulle sannolikt innebära en ökad kostnad. 
Det är inte möjligt att i nuläget beräkna hur mycket kostnaderna skulle öka då detta 
bland annat är beroende av: 

Ersättningen till ordförande och vice ordförande 

• Antalet ledamöter och ersättare 

• Antalet sammanträden 
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• Inrättande av ett arbetsutskott 

• Sammanträden på dagtid eller kvällstid 

En ny nämnd måste också ha ett eget arkiv i diariet och nämndens ledamöter ska 
utrustas med aktuella verktyg och program för att kunna delta på möten (det vill säga 
Ipads och licenser). 
 

Övrigt 
Huruvida en kultur- och fritidsnämnd ska tillskapas är en rent politisk fråga och är 
för fullmäktige att ta ställning till.  

Kultur- och fritidsberedningens 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.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfb § 9/21 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-22 

Administrative chefens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-12 

Protokollsutdrag kf § 121/20 

Motion från Marie Engström Rosengren            

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Administrativ chef Malin Eriksson) 
(Motionären) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 26                                                   Dnr 2020/00228  

Motion om administrativa rapporter 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.       

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit följande:  
 

• Det ska undersökas i kommunens dokument vilka rapportskyldigheter som 
finns.  

• Det ska dokumenteras vilka nämnder som ska sända rapporter till vilken 
nämnd.  

• Rapportarbete inskrivs i det administrativa årshjulet så att detta kan fördelas 
under året så att inte alla rapporter ska tas fram under arbetstoppar.  

• Kommunstyrelsen ska årligen rapportera till fullmäktige om utfallet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 25 maj 2020 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har beretts av kvalitets-
samordnare, kvalitetscontroller och administrativ chef.  

Mariestads kommuns viktigaste styrdokument är kommunfullmäktiges mål- och 
budgetdokument för mandatperioden. Utöver mål och budget reglerar inte 
kommunallagen vilka andra övergripande styrdokument en kommun ska ha eller hur 
de ska utformas. Inom viss kommunal verksamhet är dock annan lagstiftning starkt 
styrande vilket medför att kommunen måste upprätta styrdokument. Exempel på 
sådana styrdokument är översiktsplan, jämställdhetsplan, detaljplaner och skolplan. 

Förutom de lagstadgade styrdokumenten finns det andra styrdokument som varje 
kommun själv väljer att ta fram inom olika områden för att förtydliga en viljeriktning 
eller ett förhållningssätt. 

Tydliga styrdokument är en förutsättning både för funktionen som styrinstrument 
och för uppföljningen. Det är också viktigt att styrdokumenten är få till antalet, då 
det annars finns risk för att uppföljning, rapportering och efterlevnad av dokumenten 
blir svårhanterlig.  

Som ett led i ett redan pågående arbete att nå en större samordning för styrdokument 
i Mariestads kommun har en ny riktlinje för styrdokument tagits fram som 
fullmäktige beslutade om den 20 mars 2020. 
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I riktlinjen beskrivs begrepp, hierarki och utformning av Mariestads kommuns 
styrdokument. Syftet med dokumentet är att fastställa en definition för vad som är 
styrdokument, skapa en enhetlig terminologi för de olika dokumenten samt ange 
beslutsnivå och utformning. Syftet är också att ange ansvaret för ett styrdokument, 
vem som ansvar för dokumentens tillgänglighet, tydliggöra regler för utformning av 
styrdokument samt beskriva när revidering av dokumenten ska utföras. Riktlinjerna 
avser de styrdokument som inte är reglerade i lagstiftning utan antas politiskt på 
kommunens eget initiativ.  
 
För att uppnå effekt med den nya riktlinjen och för att fortsätta och slutföra det 
påbörjade arbetet med att se över de politiskt antagna styrdokumenten har 
kommunstyrelsen beslutat att tillsätta extra resurser (Ks § 193/20). Uppdraget 
kommer bland annat att innefatta en samordning och synkronisering av befintliga 
styrdokument med syfte att få ett mindre antal dokument som harmonierar med 
varandra för att kunna få enklare och tydligare möjlighet till uppföljning. 
 
Kommunstyrelsen har även gett särskilt uppdrag kring styrdokument som har 
bärighet på arbetet med Agenda 2030. Syftet med detta uppdrag är att samla ihop 
och om möjligt försöka sammanfoga de dokument som faller inom ramen för 
Agenda 2030 för att på så sätt erhålla en högre kvalitet på det arbete som ska göras 
utifrån styrdokumenten. Även uppföljningen och återrapporteringen blir på detta sätt 
enklare och tydligare.   
 
Fullmäktige har i nämndernas reglementen ålagt nämnderna att utföra verksamhet. 
Återrapportering med utgångspunkt i uppdrag som ges inom ramen för ett 
styrdokument görs därför primärt till den aktuella verksamhetsnämnden. Nämnden 
avgör därefter om återrapporteringen ska ske till fullmäktige. Det finns också alltid 
möjlighet för fullmäktige att be en nämnd att delge fullmäktige information om 
särskilda uppdragsområden om det finns ett sådant intresse.   
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen.   

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 § 39/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-21 

Gemensam tjänsteskrivelse (kvalitetssamordnare, kvalitetscontroller och 
administrativ chef), daterad 2020-12-29 

Protokollsutdrag kf § 58/20 
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Motion från Mats Karlsson (MP), Motion om administrativa rapporter       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne)  
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(Administrativ chef Malin Eriksson) 
(Samtliga sektorchefer) 
(Motionären) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 27                                                   Dnr 2018/00429  

Nominering till styrelsen för Vänersamarbetet mandatperioden 
2021-2023 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen nominerar Anders Carlsson (C) till styrelsen för Vänersamarbetet 
för perioden 2021-2023.       

Bakgrund 

Samtliga kommuner runt Vänern ingår i det så kallade Vänersamarbetet. Varje 
kommun ska nominera kandidater till styrelsen för Vänersamarbetet. 
 
Vänersamarbetet har 13 medlemskommuner. Styrelsen har enligt stadgarna sju 
ledamöter och lika många ersättare. Ingen kommun kan därför räkna med mer än en 
plats, ordinarie eller ersättare. (Både ordinarie och ersättare har dock rätt att delta på 
sammanträdena).  

Tidigare har önskemålet från Vänersamarbetets valberedning varit att varje kommun 
skulle nominera två personer per kommun, en man och en kvinna. Från och med 
denna nomineringsomgång räcker det att nominera en kandidat per kommun. 
Kommunstyrelsen har tidigare nominerat Anders Karlsson (C) och Ida Ekeroth 
Clausson (S) till styrelsen för Vänersamarbetet.  

Även om Mariestads kommun skulle besluta om omval av tidigare utsedda 
representant, behöver valberedningen få det bekräftat.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-02 

Skrivelse från Vänersamarbetets valberedning, Laila Gibson 2021-01-01, nominering 
till styrelsen för Vänersamarbetet  

Förtydligande från Vänersamarbetets valberedning, Laila Gibson 2021-02-02, 
gällande nomineringen      

 

Expedieras till: 
Vänersamarbetet Laila Gibson laila.gibson@vanern.org 
Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson 

mailto:laila.gibson@vanern.org
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Kommunstyrelsen 

Ks § 28                                                   Dnr 2020/00127  

Coronavirus (COVID-19) och kommunens åtgärder 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.       

Bakgrund 

Kommunchef Kristofer Svensson redogör för kommunens arbete med åtgärder 
kring att minska smittspridning med anledning av pågående pandemi.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 29                                                   Dnr 2021/00006  

Redovisning av delegationsbeslut 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har överlåtit beslutanderätt av vissa ärenden enligt den av 
kommunstyrelsen antagna delegationsordningen. Beslut tagna på delegation ska 
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt 
att återkalla lämnad delegering. Ärenden som inte är delegerade ligger kvar på 
kommunstyrelsen.     

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens ordförande (KS 2020/120) 
Ordförandebeslut om att tillåta idrotts- och fritidsaktiviteter i kommunens 
idrottshallar för barn och ungdomar upp till och med gymnasieålder från och med 
fredagen den 5 februari 2021.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 30                                                   Dnr 2021/00005  

Handlingar att anmäla 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen finner handlingarna anmälda.       

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsen redovisas till sammanträdet.  

Underlag för beslut 

1. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 
Protokoll från sammanträde den 2 februari 2021 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 7 januari 2021 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 20 januari 2021 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 22 januari 2021 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträde den 3 februari 2021 

6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag § 12/21 Bolagsdag – dialog med Mariehus AB 

7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag § 29/21 Bolagsdag – dialog med VänerEnergi AB 

8. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Protokoll från direktionens sammanträde den 17 december 2020. 

9. Töreboda kommun 
Protokollsutdrag kf § 100. Reviderat reglemente för lönenämnden 

10. Töreboda kommun 
Protokollsutdrag § 3/21 Avveckling av nämnden för ekonomiadministration.   .  
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