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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 129                                                   Dnr 2022/00115 

Köp av Sörlövåsen 2:2 
  

Arbetsskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat avtal där Sörlövåsen 2:2 
förvärvas för 1 593 750 kronor.  

2. Finansieringen sker inom kommunstyrelsens investeringsram för 2022. 

Bakgrund 

Planarbete pågår för markområdena kring Korstorp för att planlägga området för 
större industrietableringar. Större industrietableringar kräver ofta SEVESO-tillstånd 
som kan innebära skyddsavstånd upp till 1 000 meter. För att möjliggöra ett så 
effektivt nyttjande av området vid Korstorp så förs diskussioner med ett antal 
grannar runt Korstorpsområdet.  I första hand så har olika skyddsåtgärder diskuterats 
men även möjlighet till förvärv om önskan finns hos fastighetsägarna. 

I diskussionerna så har fastighetsägarna framfört önskemålet att kommunen ska 
förvärva deras fastighet vilket mark- och exploatering har ställt sig positiv till.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tillskapandet av verksamhetsmark skapar förutsättningar för att både investeringar 
görs i kommunen samt att nya arbetstillfällen skapas.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Att skapa förutsättningar för nya verksamheter underlättar den pågående 
industriomställningen och möjliggör för nya anläggningar i enlighet med dagens 
miljökrav. Detta hjälper omställningen enligt Agenda 2030 ur ett nationellt 
perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 

En bedömning ur en social dimension bedöms inte vara tillämpbart i detta ärende. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-29 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-29 

Köpekontrakt 

Värdering 

Översiktskarta 

 
  

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef 
Exploateringschef 
Ekonomichef 
Finanssamordnare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 130                                                   Dnr 2021/00035 

Motion om skötsel av kommunens skogar  
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen övergår 
till hyggesfritt skogsbruk i alla av kommunen ägda skogsområden.  

Kommunfullmäktige har den 25 januari 2021, § 3, beslutat att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har beretts av exploateringschefen. 

Mariestads kommun har cirka 800 hektar produktiv skog som i huvudsak ligger i 
anslutning till tätorterna inom kommunen. Den årliga tillväxten är cirka 6 300 m3sk 
(Sk=skogsvolym). De senaste 8 åren är snittet på den avverkade volymen per år 3 
951 m3sk, vilket innebär att kommunen avverkar avsevärt mindre än den årliga 
tillväxten. Detta är en konsekvens av att mycket av den produktiva skogsmarken 
ligger intill bebyggelse, motionsspår och andra anläggningar som gör att skogsbruket 
skapar andra värden än rent ekonomiska. Mariestads kommun bedriver även ett 
certifierat skogsbruk där kommunen åtar sig förpliktelser i det sätt skogen sköts. 

Kommunens förvärv av skogsmark sker i princip för att ta fram förutsättningar för 
annan markanvändning, oavsett om det är för industri, bostäder eller handel. 
Omställningen är svår att sätta en tid på, men får antas att vara inom den tid som 
krävs för att ställa om från traditionellt skogsbruk till hyggesfritt skogsbruk. 
Områden för omställning till annan markanvändning fastslås i översiktsplanen. 
Översiktsplanen ska aktualiseras varje mandatperiod. 

Detta sammanvägt så bedöms en omställning av all kommunal skog inte vara 
lämpligt utan föreslås lyftas i den framtida aktualiseringen av översiktsplanen där 
eventuellt delar av den kommunala skogen pekas ut för hyggesfritt skogsbruk. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Vid en omställning till hyggesfritt skogsbruk så är en omedelbar åtgärd att hugga ur 
delar av de produktiva skogen för att tillskapa en flerskiktad skog. Detta skulle ge en 
punktvis ökad intäkt, men troligtvis ge en betydligt sämre möjlighet att hämta ut ett 
värde de kommande åren. Att bibehålla befintlig modell skapar också lägre kostnader 
för att hämta ut en liknande volym. 
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Varje år växer skogen vilket ger en ökning av volymen. Samtidigt avverkar vi skog 
vilket leder till en minskning av den volym skog vi har. Då vi har mycket känslig 
skog, det vill säga skog som finns intill bebyggelse, motionsspår och liknande, intill 
skog, så har det lett till att vi avverkar en mindre volym än den årliga tillväxten. Detta 
gör att vi på många sätt får högre miljömässiga värden i den kommunala skogen. Det 
är dock troligt att högre miljömässiga värden hade skapats om vi går över till 
hyggesfritt skogsbruk under förutsättning att vi bibehåller den högre skötselnivån 
som vi håller intill bebyggelse, motionsspår och liknande. 

Bedömning ur social dimension 

Varje år växer skogen vilket ger en ökning av volymen. Samtidigt avverkar vi 
skog vilket leder till en minskning av den volym skog vi har. Då vi har mycket 
känslig skog det vill säga skog som finns intill bebyggelse, motionsspår och 
liknande, intill skog så har det lett till att vi avverkar en mindre volym än den 
årliga tillväxten. Detta gör att vi på många sätt får högre sociala värden i den 
kommunala skogen. Det är dock troligt att högre sociala värden hade skapats om 
vi går över till hyggesfritt skogsbruk under förutsättning att vi bibehåller den 
högre skötselnivån som vi håller intill bebyggelse, motionsspår och liknande. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker liggande förslag som innebär avslag till motionen. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-28 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse 2022-03-29 

Protokollsutdrag Kf § 3/21 

Motionen 

 
  

Expedieras till: 
Exploateringschef 
Motionären 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 131                                                   Dnr 2020/00099 

Ägardirektiv för Mariehus AB med dotterbolag 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Mariehus AB med 
dotterbolag. 

2. Med anledning av ovanstående beslut upphör följande dokument att gälla:  

• Ägardirektiv för kommunala bolag (antaget av kommunfullmäktige  
den 11 december 2017, § 100) för den delen som avser särskilt 
ägardirektiv för Mariehus AB med dotterbolag. 

Reservation 

Ida Ekeroth Clausson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 februari 2020, § 69, om en 
översyn av styrdokument för de kommunala bolagen. Kommunchefen fick i uppdrag 
att se till att styrdokument för bolagen ses över och revideras vid behov. Det ska 
säkerställas att ägardirektiv och bolagsordning för bolagen samordnas med varandra.  

Översynen har skett med stöd av PwC och tillsammans i en styrgrupp bestående av 
bolagens ordförande, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör samt 
ekonomichef. 

Översynen kommer att ske i två etapper. Första etappen är en bolagspolicy för 
Mariestads kommun och därefter kommer ägardirektiv per bolag tas fram. Den andra 
etappen att ta fram ägardirektiv per bolag har gjorts i en enklare form. Anledningen 
är att kommunfullmäktige den 31 januari 2022, § 6, beslutade att införa moderbolag 
och i sambandet med det uppdraget kommer det ske en översyn av ägardirektiven. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

De båda ägardirektiven har anpassats till kommunfullmäktiges beslutade mål för 
mandatperioden. Det finansiella målet; Mariestads- en kommun med långsiktig 
hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning är lika med tidigare ägardirektiv 
finansiella krav.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beaktas inte i ärendet. 
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Bedömning ur social dimension 

Beaktas inte i ärendet. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande 
motiveringar: 

Målen som det hänvisas till i ägardirektivet gäller under nuvarande mandatperiod 
som nu går mot sitt slut. Nya mål kommer att beslutas av nya kommunfullmäktige 
efter årsskiftet.  

Vidare delas inte synen på vilken roll allmännyttan ska spegla i samhället samt vilka 
upplåtelseformer allmännyttan ska ha.  

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker liggande förslag till beslut. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer först frågan om ärendet ska 
återremitteras eller avgöras idag och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer därefter liggande förslag under 
proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med liggande förslag. 

 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-03 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-02 

Ägardirektiv för Mariehus AB med dotterbolag 

Protokollsutdrag Kf § 9/22 

Protokollsutdrag Ksau § 69/20 

 
  

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Mariehus AB 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 132                                                   Dnr 2020/00100 

Ägardirektiv för VänerEnergi AB med dotterbolag 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för VänerEnergi AB med 
dotterbolag. 

2. Med anledning av ovanstående beslut upphör följande dokument att gälla:  

• Ägardirektiv för kommunala bolag (antaget av kommunfullmäktige  
den 11 december 2017, § 100) för den delen som avser särskilt 
ägardirektiv för VänerEnergi AB med dotterbolag. 

Reservation 

Ida Ekeroth Clausson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 februari 2020, § 69, om en 
översyn av styrdokument för de kommunala bolagen. Kommunchefen fick i uppdrag 
att se till att styrdokument för bolagen ses över och revideras vid behov. Det ska 
säkerställas att ägardirektiv och bolagsordning för bolagen samordnas med varandra.  

Översynen har skett med stöd av PwC och tillsammans i en styrgrupp bestående av 
bolagens ordförande, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör samt 
ekonomichef. 

Översynen kommer att ske i två etapper. Första etappen är en bolagspolicy för 
Mariestads kommun och därefter kommer ägardirektiv per bolag tas fram. Den andra 
etappen att ta fram ägardirektiv per bolag har gjorts i en enklare form. Anledningen 
är att kommunfullmäktige den 31 januari 2022, § 6, beslutade att införa moderbolag 
och i sambandet med det uppdraget kommer det ske en översyn av ägardirektiven. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

De båda ägardirektiven har anpassats till kommunfullmäktiges beslutade mål för 
mandatperioden. Det finansiella målet; Mariestads- en kommun med långsiktig 
hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning är lika med tidigare ägardirektiv 
finansiella krav.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beaktas inte i ärendet. 
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Bedömning ur social dimension 

Beaktas inte i ärendet. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen att 
målen som det hänvisas till i ägardirektivet gäller under nuvarande mandatperiod som 
nu går mot sitt slut. Nya mål kommer att beslutas av nya kommunfullmäktige efter 
årsskiftet. 

 

Anders Karlsson (C) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker liggande förslag till beslut. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer först frågan om ärendet ska 
återremitteras eller avgöras idag och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer därefter liggande förslag under 
proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med liggande förslag. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-03 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-02 

Ägardirektiv för VänerEnergi AB 

Protokollsutdrag Kf § 6/22 

Protokollsutdrag Ksau § 69/20 

 
  

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
VänerEnergi AB 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 133                                                   Dnr 2022/00189 

Aktieägaravtal mellan Mariestad och Töreboda för VänerEnergi AB 
  

Ärendet utgår och återkommer på ett kommande sammanträde. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 134                                                   Dnr 2022/00186 

Fördelningsnyckel för gemensamt ekonomisystem med 
kommunerna i östra Skaraborg 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fördelningsnyckeln för gemensamt 
ekonomisystem i samverkan med kommunerna i östra Skaraborg.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att budgetramen till kommunstyrelsen utökas med 
1 800 000 kronor för år 1 och 1 500 000 kronor för åren 2-7. Finansieringen 
hanteras i budgeten för år 2023. 

3. Kommunfullmäktige ger firmatecknarna i uppdrag att teckna samverkansavtalet 
med kommunerna i östra Skaraborg för det gemensamma ekonomisystemet. 

4. Kommunfullmäktige vill ha en tidsplan från bolagen över när de planerar att 
ansluta till det nya ekonomisystemet. 

Bakgrund 

Nio kommuner i östra Skaraborg (Ö9) – Gullspång, Töreboda, Mariestad, Karlsborg, 
Tibro, Hjo, Skövde, Falköping och Tidaholm – har tillsammans upphandlat ett 
gemensamt ekonomisystem. 

Syftet med Ö9 är att skapa synergieffekter som kommer alla kommuner till del, 
exempelvis minskad sårbarhet, förstärkt kompetens, högre kostnadseffektivitet och 
utvecklingsmöjligheter. Tillsammans vill Ö9 skapa en plattform för hållbar 
samverkan över tid som ska kunna användas vid andra projekt av liknande slag. Det 
innebär bland annat gemensam struktur och styrning för att upprätthålla 
synergieffekterna över tid. 

Upphandlingen av ekonomisystem är nu genomförd och implementeringen av 
systemet kommer att inledas med start under hösten 2022. Driftsättningen kommer 
att genomföras i tre kluster där MTG-kommunerna ingår i det andra klustret. Detta 
innebär att systemet troligen kommer att driftsättas under 2023.  

Skövde kommun kommer att ansvara för drift- och systemförvaltning av det 
gemensamma ekonomisystemet.  

Kommuncheferna inom Ö9 har diskuterat olika förslag till kostnadsfördelning och 
kommit överens om en fördelningsnyckel där 85 procent av kostnaderna fördelas i 
förhållande till invånarantal och 15 procent fördelas lika per kommun (1/9), enligt 
tabell 1. 
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Tabell 1. 
Fördelning av kostnader i förhållande till invånarantal  
 

 
 
År 1 kommer Mariestads kommuns kostnad preliminärt att uppgå till  
2 177 799 kronor. År 2-7 uppgår motsvarande kostnad till 1 517 750 kronor. Att 
kostnaderna för år 1 är högre än nästkommande års kostnader beror på 
införandekostnader och integrationer som genomförs detta år. Kostnaderna för 
kommunens nuvarande ekonomisystem uppgår till 500 000 kronor. 

De ökade kostnaderna får arbetas in i den pågående budgetprocessen inför 2023. 

När systemet driftsätts i MTG-kommunerna kommer ekonomiavdelningens 
nuvarande kostnad för server till MTG-IT att utgå (150 000 kronor), sannolikt från 
och med 2024.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

De ökade kostnaderna för införande av nytt ekonomisystem är för Mariestads 
kommun 1 800 000 kronor för år 1 och för år 2-7 1 500 000 kronor. Effekterna 
kommer att mätas per kommun och återrapporters i samband med uppföljningar och 
kommande budgetbeslut. De ökade kostnaderna kommer att vara med i 
budgetunderlag inför beslut av budget 2023 och plan 2024 -2025. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beaktas inte i ärendet. 

Bedömning ur social dimension 

Beaktas inte i ärendet. 

  

Befolkning per 2021-12-31 År 1 År 2-7 År 8
Kommun Invånare Andel 15 075 313 10 796 813 8 155 587
Skövde 57 016 33,6% 4 555 864 3 262 871 2 464 675
Falköping 33 270 19,6% 2 763 082 1 978 896 1 494 799
Mariestad 24 723 14,6% 2 117 799 1 516 750 1 145 707
Tidaholm 12 825 7,6% 1 219 520 873 410 659 748
Tibro 11 281 6,6% 1 102 951 789 924 596 685
Hjo 9 233 5,4% 948 331 679 186 513 037
Töreboda 9 207 5,4% 946 368 677 781 511 975
Karlsborg 6 965 4,1% 777 101 556 553 420 403
Gullspång 5 206 3,1% 644 299 461 442 348 559
Totalt Ö9 169 726 100% 15 075 313 10 796 813 8 155 587



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

Sida 14 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker liggande förslag och yrkar om 
följande tillägg: 

Kommunfullmäktige vill ha en tidsplan från bolagen över när de planerar att ansluta 
till det nya ekonomisystemet. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp liggande förslag tillsammans med eget 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslagen. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-02 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-01 

 
  

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonomifunktionen ekonomi@mariestad.se 
Respektive samverkanskommun 

mailto:ekonomi@mariestad.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 135                                                   Dnr 2019/00345 

Kommunstyrelsens aktiviteter 2022  
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

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. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-04 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-04 

Kommunstyrelsens aktiviteter (verksamhetsplan). 

 
  

Expedieras till: 
Kommundirektör 
HR-chef 
Stabschef 
Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 136                                                   Dnr 2022/00013 

Reviderad tidsplan för mål- och budgetprocessen under 2022 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner reviderad tidsplan för mål- och budgetprocessen under 2022. 

Bakgrund 

Mål- och budgetprocesser är en del av årets planeringsprocesser vilket är enligt 
beslutad policy för verksamhet- och ekonomistyrning. Tidsplanen för mål- och 
budgetprocessen 2022 är inför arbetet med mål och budget 2023-2024. Som underlag 
till mål och budgetbeslutet, är omvärldsanalysen och investeringsplanen samt 
uppföljning och analys. Budgeten utgår från kommunfullmäktiges beslutade mål för 
mandatperioden. I och med att det är ny mandatperiod kommer målen att arbetas 
om under år 2023 vilket medför att beslutade mål för mandatperioden 2019-2022 
gäller även år 2023. 

Tidsplanen för budgetprocessen 2022 inför budget 2023-2024 revideras på grund av 
att det är flera väsentliga förutsättningar som är osäkra. 

Det är viktigt att respektive nämnds process för intern budgetarbetet påbörjas 
tidigare än den 28 november för att klara av att budgeten blir beslutad i respektive 
nämnd innan årets slut. 

 

Nedan följer de nya datumen för mål- och budgetprocessen.  

 
Aktivitet Datum Närvaro 

Budgetöverlämning 
av budgetunderlag till 
politiska processen 

28 september Kommunstyrelsen 
Kommundirektörensledningsgrupp  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

12 oktober  

Kommunstyrelsen 31 oktober  

Kommunfullmäktige 28 november  

Respektive nämnd 
beslutar om 
internbudgeten  

December Tidplan för nämndens 
internbudgetprocess tas fram av 
respektive förvaltning 
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Budgeten ska vara 
inrapporterad i 
ekonomisystemet 

30 december  Tidplan tas fram av 
ekonomiavdelningen 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Reviderad tidsplan för mål- och budgetprocessen medför att hänsyn kan tas till nya 
ekonomiska förutsättningar såsom skatt- och statsbidrag, pensionskostnader, 
räntekostnader mm. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beaktas inte i ärendet. 

Bedömning ur social dimension 

Beaktas inte i ärendet. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-02 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-02 

Ny tidsplan för budget 

Protokollsutdrag Ks § 48/22 

 
  

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonomifunktionen ekonomi@mariestad.se 
Kommundirektören 
Förvaltningschefer 

mailto:ekonomi@mariestad.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 137                                                   Dnr 2021/00308 

Extra sammanträde för kommunstyrelsen den 31 oktober 2022 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde den 31 oktober 2022. 

Bakgrund 

Tidsplanen för budgetprocessen 2022 inför budget 2023-2024 revideras på grund av 
att det är flera väsentliga förutsättningar som är osäkra. 

Det är viktigt att respektive nämnds process för intern budgetarbetet påbörjas 
tidigare än den 28 november för att klara av att budgeten blir beslutad i respektive 
nämnd innan årets slut. 

Behov finns av denna anledning för ett extra kommunstyrelsesammanträde. Planeras 
för hantering av budget på kommunstyrelsen den 31 oktober och med sikte på ett 
fullmäktigebeslut av budget den 28 november 2022. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10 

 
  

Expedieras till: 
Ekonomichef 
Kommunsekreterare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 138                                                   Dnr 2022/00016 

Dialogmöte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunrevisionen  
  

Ärendet utgår. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 139                                                   Dnr 2021/00383 

Motion om att delta i projektet Vintercyklist 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation 

Ida Ekeroth Clausson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

Vänsterpartiet genom Britta Wänström lämnade in ”Motion om att delta i ”Vintercyklist” 
till kommunfullmäktige. Motionären föreslår att Mariestads kommun deltar i projektet 
”Vintercyklist” vintern 2022/2023. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 88, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. Nämnden uppmanandes vid behov att samråda med 
övriga berörda verksamheter. Motionen har beretts av sektor samhällsbyggnad i samråd 
med folkhälsostrateg. Ärendet har därefter hanterats av folkhälsorådet. 
 
Projektet ”Vintercyklist” anordnas sedan 2016 av Västra Götalandsregionen och 
har som syfte att öka andelen cyklister som använder cykel även under 
vinterhalvåret. Genom att bistå cyklister med dubbdäck och reflexväst är målet 
att Vintercyklisten ska bidra till mer hållbara persontransportmönster. Utöver det 
syftar projektet även till att samla in synpunkter på vinterväghållning för att ge 
deltagande kommuner underlag till förbättringsåtgärder. 

Deltagarna i projektet får dubbdäck till sin cykel (inklusive montering) samt en 
reflexväst. Detta finansieras av respektive kommun. Deltagarna å sin sida 
förbinder sig att cykla till och från jobbet minst tre dagar i veckan under 
projektperioden och att under projektperioden rapportera sina upplevelser av 
vinterväghållningen till kommunen via en app. Under 2021/2022 sträcker sig 
projektperioden från 1 december till 1 mars. 

Projektet erbjuder, via Västtrafik, kommunerna ett färdigt koncept för 
kommunikation och upplägg så att det blir enkelt för alla intresserade kommuner 
att medverka. Den lokala projektledaren tar hand om ansökningar och urval samt 
ev. inköp/upphandling av däck beroende på om man väljer att upphandla lokalt 
eller ansluta sig till en central upphandling. Medverkande kommuner bestämmer 
själva hur många platser man erbjuder och bekostar vinterdäck och däckbyte.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Varje person som deltar i Vintercyklisten tilldelas ett par vinterdäck till cykeln 
inklusive byte samt en reflexväst. Kostanden för detta står kommunen för. I 
närliggande kommuner som deltagit i Vintercyklisten tidigare har detta uppgått till 
cirka 1 300 kronor per deltagare. Slutkostnaden avgörs av upphandling samt hur 
många deltagare kommunen väljer att projektet ska inrymma. 

Om omfattningen blir 20 deltagare blir materialkostnaden utefter uppskattad kostnad 
totalt 20 x 1 300 kronor = 26 000 kronor. 

Utöver materialkostnad tillkommer personalkostnad för den som utses till 
projektledare. Närliggande kommuner uppskattar att tidsåtgången för 
projektledaren varit ca 30 h. Energi- och klimatrådgivningen (EKR) arbetar riktat 
mot invånare bland annat för att uppmuntra till klimatmässigt hållbara val. EKR 
bedöms därför vara en lämplig projektledare för ”Vintercyklist” i Mariestad, och 
utför uppdraget inom ramen för befintlig tjänst. Inga extra personalkostnader 
tillkommer således. Utöver materialkostnad tillkommer personalkostnad för 
projektledare. Närliggande kommuner uppskattar att tidsåtgången för 
projektledaren varit ungefär 30 h beroende på antal sökande. Energi- och 
klimatrådgivningen (EKR) arbetar riktat mot invånare bland annat för att 
uppmuntra till klimatmässigt hållbara val. EKR bedöms därför kunna vara en 
lämplig projektledare för ”Vintercyklist” i Mariestad. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ett ökat cyklande bland invånarna i Mariestad har en positiv inverkan på miljön i de fall 
cyklandet sker i stället för fossildriven transport. Mariestads kommun genomför stora 
satsningar på en omställning till hållbara transporter bland annat genom ElectriVillage. 
Detta syns även i kommunens strategi för Agenda 2030 där cyklande framhålls som en 
viktig del i detta. Strategin lyfter bland annat beteendeförändringar som ett viktigt område 
att arbeta med för att få fler att cykla, vilket stämmer väl in på syftet med ”Vintercyklist”. 

Bedömning ur social dimension 

I Strategi för Agenda 2030 framgår att Mariestad vill och kan prioritera hälsofrämjande 
åtgärder och åtgärder som i förebyggande syfte bidrar till samhällsekonomiska besparingar. 
Att fler cyklar större delar av året kan förväntas ha hälsofrämjande effekter och därigenom 
leda till samhällsekonomiska besparingar framöver. Då deltagarna i projekt ”Vintercyklist” 
tilldelas material kostnadsfritt har projektet också möjlighet att bidra till en hälsofrämjande 
livsstil hos personer som annars inte hade haft ekonomiska förutsättningar att skaffa sig 
den utrustning som vintercyklande kan kräva.  
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Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker liggande förslag. 

 

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

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-29 

Protokollsutdrag folkhälsorådet § 17/22 

Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-23 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-20 

Protokollsutdrag Kf § 88/21 

Motionen 

 
  

Expedieras till: 
Folkhälsostrateg Linnea Wiljén 
Samhällsbyggnadschef 
Näringslivsutvecklare Anna Söderman 
Miljöstrateg Hanna Jansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 140                                                   Dnr 2022/00002 

Handlingar att anmäla 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner handlingarna anmälda. 

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. Länsstyrelsen 
Anteckningar från Länsstyrelsens dialogmöte den 22 april 2022 med 
kommunledningarna om kommunfördelning av boendeplatser för 
skyddsbehövande från Ukraina. 

2. Kommunstyrelsens ordförande(KS 2019/394) 
Ordförandebeslut om antagande av anbud och tilldelning av medel för Lekevi IP  

3. Mariestads kommun (KS 2021/281) 
Inskickat enkätsvar utvärdering av satsningen Kommunernas klimatlöften 2022  

4. Mariestads kommun (KS 2019/299) 
Skrivelse till Trafikverket med anledning av gc-väg mellan Hasslerör kyrka och 
Sjötorp. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 141                                                   Dnr 2022/00003 

Inbjudningar 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner inbjudningarna anmälda. 

Bakgrund 

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. Räddningstjänsterna i samverkan i Västra Götaland 
Konferens den 24 maj 2022 om hur vi skapar det resilienta samhället. 

2. Sveriges Kommuner och Regioner 
Digital konferens den 10 maj 2022 om regional utveckling. 

3. Sveriges Kommuner och Regioner 
Konferens SKR Budgetdagen den 2 juni 2022. 

4. Sveriges Kommuner och Regioner 
Konferensen Mötesplats social hållbarhet – nationell konferens den 20-21 
september 2022 med tema ”Människan, mötet och närmiljön – gemenskap i en 
föränderlig tid. 

5. Länsstyrelsen Västra Götaland 
Webbinarium den 1 juni 2022 om demokrati och jämlika val. 

6. Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget 
Utbildning i minoritetslagstiftningen den 2 juni 2022. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 142                                                   Dnr 2022/00004 

Information 
  

Kommundirektörens information 

Kommundirektören informerar om följande: 

• Aktuella läge vad gäller rekrytering till chefstjänster. 

• Aktuellt läge mottagande av flyktingar från Ukraina. 

• Krisorganisation. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 143                                                    

Uppdrag till kommundirektören 
  

Inga uppdrag lämnas vid dagens sammanträde. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 144                                                    

Rapporter 
  

Ida Ekeroth Clausson (S) rapporterar från styrelsemöte Biosfär. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 145                                                   Dnr 2022/00202 

Extra ärende  

Förnyelse av fastighetsöverlåtelseavtal Metsä Tissue AB 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till avtal om förnyelse av 
fastighetsöverlåtelseavtal. 

Bakgrund 

Mariestads kommun har tidigare tecknat avtal med Metsä Tissue AB om försäljning 
av mark i anslutning till deras befintliga fastighet Mariestad Gärdet 4:2. 

Parterna är överens om att förnya avtalet på i stort sett oförändrade avtalsvillkor, 
med undantag för vad som anges i förnyelseavtalet, 

Avtalet förnyas härmed att gälla två år från detta förnyelseavtals undertecknande, 
på de villkor som avtalats genom avtalet med därtill kommande ändringar. 
Förutsättningar har under projektets fortlöpande förändrats. Förändringarna 
består av ett förändrat behov hos Metsä.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att befintligt etablerade verksamheter kan växa är av stor betydelse för vårt 
tillväxtskapande arbete. En utökning av Metsäs befintliga anläggning skapar cirka 
150 nya arbetstillfällen och skapar ett investeringsbehov på cirka 2,5 miljarder 
kronor. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Metsä, som bolag, arbetar aktivt med miljöfrågor och har slagit fast att koncernen 
ska bli klimatneutral till 2030. Att Mariestads kommun upplåter mark till 
verksamheter som arbetar för att bli klimatneutrala till 2030 stödjer aktivt vårt 
arbete med agenda 2030. 

Bedömning ur social dimension 

Att kommuninvånarna har god tillgänglighet till attraktiva promenadstråk bedöms som 
angeläget vid etableringar, den sociala hållbarheten ska beaktas. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10 

Förnyelse av fasighetsavtal 

Bilaga1 Avtal om fastighetsöverlåtelse 

 
  

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef 
Exploateringschef  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 146                                                   Dnr 2021/00427 

Planering för Mariestads Näringslivsgala 2022 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom tjänstepersonernas förslag till 
nominering till turistpriset. 

Vad gäller nomineringen till årets kreativa byråkrat är arbetsutskottet överens om kandidat. 
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