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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen, kl. 14.00 – 15.20 

 
Beslutande Johan  Abrahamsson (M) Ordförande 

Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande 
Anette Karlsson (M) Ledamot 
Björn Fagerlund (M) Ledamot 
Henrik Karlsson (M) Ledamot 
Göran  Hellström (L) Ledamot 
Linnea  Wall (S) Ledamot 
Sture Pettersson (S) Ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) Ledamot 
Mats Karlsson (MP) Ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) Tjänstgörande ersättare 
Leif Udéhn (S) Tjänstgörande ersättare 
 
 

Övriga deltagare Stefan Eriksson (M) Ersättare 
Erik Ekblom (M) Ersättare 
Anders Karlsson (C) Ersättare 
Beng Erik Askerlund (MP) Ersättare 
Christina Olsson Ekonomichef § 177 
Ida Nilsson  Ekonom § 177 
Adam Johansson Tf. planchef § 179 – 181 
Kristofer Svensson Kommunchef 
Ewa Sallova Sekreterare 

Justerare Ida Ekeroth 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer § 177-192 
 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Johan  Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-10-15 

Anslagsdatum 2018-10-17 Anslaget tas ner 2018-11-08 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  

   

   

   

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-10-15 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 177                                                   Dnr 2018/00015  

Budget 2019 för Mariestads kommun med flerårsplan 2020-2021 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar om drift och investeringsbudget för 2019 samt 

flerårsplan för åren 2020-2021 i enlighet med majoritetens förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om mål för nämnderna 2019 i enlighet med 

nämndsbeslut.  

3. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att nyupplåna med 150 miljoner. 

kronor. 

4. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska enligt beslut i 

kommunfullmäktige §104/17. 

5. Skattesatsen ska vara oförändrad. 

6. Ekonomichefen får i uppdrag att föra om budgeten för kapitalkostnaden till 

berörda nämnder under året 2019. 

7. Personalchefen får i uppdrag att föra om budgeten för lönekostnadsindex 

som ej är färdigställd vid budgetbeslutet till berörda nämnder under 2019.  

8. Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige §140/13.  

Ida Ekeroth (S), Sture Pettersson (S), Linnea Wall (S), Leif Udéhn (S) Marie 

Engström Rosengren (V) och Mats Karlsson (MP) deltar inte i beslutet      

Bakgrund 

Majoritetspartierna ( Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt Kristdemokraterna) har 
upprättat ett förslag till drift – och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2019 
samt flersårsplan 2020-2021.     

Behandling på sammanträdet 

Rune Skogsberg (C), Björn Fagerlund (M), Sven-Inge Eriksson (KD) och Göran 
Hellström (L) tillstyrker upprättat förslag till beslut.  

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.      

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-10-15 

Sida 4 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 177 (forts.)                                                  Dnr 2018/00015  

_____________________________ 

Underlag för beslut 

Majoritetspartiernas ( Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt Kristdemokraterna) 
förslag till drift – och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2019 samt flerårsplan 
2020-2021. 

Mål 2019 för Miljö- och byggnadsnämnden 

Mål 2019 för Tekniska nämnden 

Mål 2019 för Utbildningsnämnden 

Mål 2019 för Socialnämnden 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Christina Olsson 2018-10-02, Drift- och 
investeringsbudget för Mariestads kommun 2019 med plan 2020-2021       

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Ekonomienhetsansvarig Annica Olsson) 
(Samtliga sektorchef) 
(Samtliga nämnder) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 178                                                   Dnr 2018/00234  

Yttrande över revisionsrapport avseende granskning av 
följsamheten av kommunstyrelsens reglemente och 
delegationsordning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna styrelsens synpunkter daterade  
2018-07-24 som svar på granskningsrapporten Granskning av följsamheten av 
kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning.  

2. Kommunstyrelsen konstaterar att det pågår en översyn av styrelsens nuvarande 
delegationsordning inför den nya mandatperioden. I samband med denna kommer de 
iakttagelserna som gjorts vid granskningen att beaktas. 

3. För att följa upp att reglemente och delegationsordning efterlevs kommer dessa att tas 
med som kontrollpunkter i kommande internkontrollplan för 2019.    

 

Ledamöterna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ekeroths (S).  

 
Marie Engström Rosengren (V) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 1, 
protokollsanteckning).     

Bakgrund 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat kommunstyrelsens och 
kommunstyrelsens arbetsutskotts följsamhet till reglementet och delegationsordningen. 
Syftet med granskningen har varit att undersöka om kommunstyrelsen säkerställer att 
reglemente och delegationsordning efterföljs vid beslut. 
 
Det har upprättats ett förslag till synpunkter från kommunstyrelsen på revisorernas 
granskning av följsamhet av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Rune Skogsberg (C) och Johan Abrahamsson tillstyrker arbetsutskottets förslag till 
beslut.  

Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunstyrelsen utarbetar rutiner avseende uppföljning av 
besluts följsamhet gentemot delegationsordning och reglemente.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 178 (forts.)                                                  Dnr 2018/00234  

_____________________________ 

Linnea Wall (S), Leif Udéhn, Sture Pettersson (S), Marie Engström Rosengren (V) 
och Mats Karlsson (MP) tillstyrker Ekeroths yrkande.  

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

Marie Engström Rosengren (V) begär att få lämna en protokollsanteckning, vilket 
godkänns av ordföranden Johan Abrahamsson (M).    

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 308/18. 

Revisionsrapport avseende granskning av följsamheten av kommunstyrelsens 
reglemente och delegationsordning, inklusive missivskrivelse. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-09, Yttrande 
över revisionsrapport gällande granskning av följsamheten av kommunstyrelsens 
reglemente och delegationsordning 

 
Sammanställning upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-07-06, 
Sammanfattning av revisorernas granskning av följsamheten av kommunstyrelsens 
reglemente och delegationsordning. 
 
Revisionsrapport upprättad av Pwc i april 2018, Granskning av följsamhet av 
kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning 
 
Kommunstyrelsens synpunkter på revisorernas granskning av följsamhet av 
kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning.  

 

Expedierats till: 
Kommunrevisionen 
Administrativ chef Malin Eriksson 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunstyrelsen 

Bilaga 1 – Protokollsanteckning 

_____________________________ 

Protokollsanteckning § 178 

Ärende: 

Yttrande över revisionsrapport avseende granskning av följsamheten av kommunstyrelsens 
reglemente och delegationsordning. 

 

Jag instämmer i Ida Ekeroths yrkande. Samtidigt vill jag med denna protokollsanteckning 
visa att bifogat förslag till svar på kommunrevisionens rapport bättre stämmer överens 
med innehållet i yrkandet, blir mindre polemiskt gentemot kommunrevisionen samt på ett 
mer tydligt sätt anger vilka åtgärder kommunstyrelsen vill vidta. 

 

2018-10-15 

Marie Engström Rosengren 

Vänsterpartiet 

 

Bilaga: Reviderat förslag till svar på kommunrevisionens rapport 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 179                                                   Dnr 2017/00174  

Medborgarförslag om att färdigställa en belyst 
tillgänglighetsanpassad cykel-promenadväg längs vänerstranden, 
från Strandgården till gamla Ekudden 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslaget. 
 
Den del av sträckan som benämns ”nr 3 Yttre hamnen”, utgår ur förslaget. 
 
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att inarbeta förslaget om cykel- och 
promenadväg längs Vänerstranden i kommande budgetar och verksamhetsplaner.  
 
Sektor samhällsbyggnad får i uppdrag, att inom ramen för genomförandeplanen av ÖP 
2030 för Mariestads kommun, ta fram ett förslag på en förlängning av cykel-och 
promenadvägen för att åstadkomma ett sammanhållet promenadstråk från Snapen till 
Sandviken.  

Bakgrund 

Stefan Hall, Strandvägen 55 i Mariestad har lämnat in ett medborgarförslag i vilket det 
föreslås att en gång- och cykelväg längs Vänerstranden från gamla Strandgården till gamla 
Ekudden tillgänglighetsanpassas och förses med belysning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, Kf § 27 att överlämna medborgar-förslaget till 
tekniska nämnden för beredning. Ärendet har sedermera i samråd med den tekniske chefen 
och samhällsbyggnadschefen beretts av kommunstyrelsen (planenheten). 
 
I motiveringen till medborgarförslaget nämns att det gång- och cykelstråk från Karlsholme 
och som leder norrut till Snapen är en fantastisk sträcka längs Vänerstranden men är enbart 
delvis belyst och tillgänglighetsanpassad. För att Mariestadsbor och besökare ska kunna 
utnyttja ett helt unikt promenadstråk föreslås vacker belysning och upprustning av stråket 
från Snapen till gamla Ekudden.  
 
I medborgarförslaget omnämns olika sträckor; gamla Strandgården till gamla Ekudden och 
stråket från Snapen till gamla Ekudden. Gamla Strandgården får anses utgöras av Mariehus 
flerbostadshus på fastigheten Strandgården 1, Strandvägen 55. Med gamla Ekudden har 
sektor samhällsbyggnad antagit att förslagsställaren avser Gamla Ekuddens naturreservat. 
 

Den föreslagna sträckan, från Strandgården 1 till Gamla Ekuddens 
naturreservat/idrottsfältet är ca 3,9 km lång (bilaga 1 i underlagen). I öster ansluts sträckan 
till befintlig belyst gång- och cykelväg som leder till Snapens bad- och friluftsområde, i 
väster saknas tydliga anslutande gång- och cykelvägar, befintlig gång- och cykelväg övergår 
till Gamla Ekuddens naturreservat.  
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____________________________ 
 
Förslaget omfattar delvis utpekade och beslutade sträckor i den cykelnätsplan som 
kommunfullmäktige antog 2016-01-25, Kf § 9. Planen utgör ett planeringsdokument för 
cykeltrafiken i Mariestads kommun. 
 
Planenheten har tolkat medborgarförslaget att den föreslagna tillgänglighets-anpassningen i 
första hand avser sträckor längs Vänerstranden. Planenheten har i nedanstående förslag till 
åtgärder även redovisat en sträcka benämnd idrottsfältet, söder om Gamla Ekuddens 
naturreservat som saknar koppling till Ekuddenvägen, vilken föreslås åtgärdas.  

Beskrivning och förslag till åtgärder på föreslagen sträcka från Strandgården 1 till 
Gamla Ekuddens naturreservat (bilaga 2 i underlagen) 

1. Katthavsviken 

Sträckan omfattar ca 500 m, grusbelagd och saknar belysning. Sträckan används av gående 
och cyklister samt viss motortrafik som har mål till Vänerenergis område för upplag. 
Området är föremål för detaljplaneläggning, där en ny detaljplan avser möjliggöra ny 
bostads- och centrumbebyggelse på det område som tidigare använts för oljeupplag.  
 
I ett första steg föreslås ojämnheter jämnas ut genom påfyllning av grus samt att sträckan 
förses med belysning. I samband med genomförande av den nya detaljplanen för området 
kan utredas om delar av sträckan ska utgöras av annan markbeläggning. 
 

2. Karlsholme 

Sträckan är ca 300 m, grusbelagd och saknar belysning. Sträckan används av gående och 
cyklister och viss motortrafik i samband med evenemang på Karlsholme. 
 
Sträckan föreslås förses med belysning. 
 

3. Yttre hamnen 

Sträckan är ca 300 m, området används för hamnändamål. I en plan för underhåll och 
utveckling av Mariestads småbåtshamn 2017-01-17 föreslås att befintligt stängsel rivs och 
att det anordnas en sammanhängande strandpromenad. 
 

4. Inre hamnen 

I inre hamnen är tidvis framkomligheten för cyklister begränsade längs kajen och hänvisas 
istället till cykelbanan längs Hamngatan. Några åtgärder föreslås inte. 
 

5. Tegelängen 

Området mellan Ekuddenhamnen och fågeltornet, benämnt Tegelängen är ca 500 m, 
grusbelagd och saknar belysning. Sträckan som leder till Gamla Ekuddens naturreservat 
anlades i samband med byggnationen av fågeltornet år 2006. 
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___________________________ 
 
 
På sträckan föreslås inga åtgärder ske eftersom ny belysning bedöms olämpligt med hänsyn 
till djur- och naturvärden. 
 

6. Idrottsfältet 

Sträckan benämnd idrottsfältet utgörs idag av upptrampad mindre stig, ca 400 m. Förslaget 
är att göra stråket mer tillgänglighetsanpassat genom breddning, någon ny belysning 
föreslås inte. Förslaget innebär en ny koppling till Ekuddenvägen.  
 
Den förväntade nyttan med förslaget är flera, infrastruktur för pendling och motion 
förbättras. Fler som går och cyklar har effekt på både miljö och hälsa. 
Tillgänglighetsanpassning medför att fler får tillgång till de strandnära områdena som är 
svårtillgängliga idag. Tillgänglighetsanpassning innebär fysiska åtgärder som att bygga bort 
ojämnheter, belysning, bänkar för vila och tydlig vägvisning. 
 
Det fortsatta arbetet föreslås ske inom verksamhet teknik i samråd med övrigt berörda. 
Åtgärderna föreslås arbetas in i tekniska nämndens framtida verksamhetsplaner, med det 
sagt fastställs inte när åtgärderna ska utföras. Åtgärderna måste prioriteras mot andra 
planerade projekt och eventuellt kan det vara nödvändigt med att tillskjuta extra medel för 
genomförande av medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 301/18. 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs med stranden från Strandvägen till gamla 
Ekudden 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-23, Svar på 
medborgarförslag om en cykel- och promenadväg längs Vänerstranden, från Strandgården 
till gamla Ekudden 
 
Bilaga 1 – Karta över föreslagen sträckning för belyst och tillgänglighetsanpassad gång- och 
cykelväg längs Vänerstranden 
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Bilaga 2 – Karta över föreslagna sträckor som ska åtgärdas 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Tf planchef Adam Johansson) 
(Projektchef VA/gata Johan Bengtsson) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Tekniska nämnden Ewa Sallova) 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Stefan Hall) 
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Ks § 180                                                   Dnr 2018/00237  

Planbesked och uppdrag om detaljplan för Myran 1, Mariestads 
centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja planbesked för ansökan om detaljplan för 
Myran 1. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att se över ägarförhållandena i syfte 
att långsiktigt säkra behovet av parkeringsplatser inom området.  

Bakgrund 

Den som har för avsikt att genomföra en åtgärd som kräver att en detaljplan antas, ändras 
eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant 
planarbete enligt 5 kap. 2, 5 §§ PBL (2010:900). Detta kallas planbesked och är ett 
kommunalt beslut. Beslutet kan inte överklagas och ska inte heller uppfattas som ett slutligt 
ställningstagande från kommunens sida, detta eftersom planbeskedet ges i ett tidigt skede 
och ny information kan komma fram under planprocessen som ger upphov till en annan 
bedömning. Planbeskedet innebär endast ett beslut om kommunen avser inleda ett 
planläggningsarbete eller inte. 
 
A. Berglöw fastighetsförvaltning KB har 2018-05-09 inkommit till kommunen med 
ansökan om planbesked för fastigheten Myran 1 i Mariestad. Ansökan har av planenheten 
bedömts uppfylla kraven i 5 kap. 3 § PBL (2010:900) och avser ca 30 nya bostäder i 
flerbostadshus på mark som f.n. används för bilparkering på fastigheten Myran 1. 
 
Det aktuella området utgör en del av Marieholm center och gränsar i norr till Älgstigen, i 
öster till Marieholmskyrkan, i söder till PostNord m.fl. lokaler (tidigare Coop) och i väster 
till Hjortstigen. 
 
Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-06-13, Ksau 
§ 210. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet för att vidare utreda kända 
rättigheter såsom ledningsrätt för allmänna vatten- och avloppsledningar och servitut för 
parkering. Planenhetens förslag till beslut var att meddela positivt planbesked och att ta 
fram en detaljplan för området. 
 
Planenheten har i samråd med övriga berörda kommunala sektorer och enheter 
sammanställt de kommunala intressena för fastigheten Myran 1 i enlighet med 
arbetsutskottets beslut, Ksau § 210/18. Sammanställningen utgör underlag för 
planbeskedet. Den information som framkommit har inte medfört någon annan 
bedömning än tidigare, planenheten föreslår fortsatt att kommunstyrelsen beslutar om 
positivt planbesked och ger enheten i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan 
för Myran 1. Kostnader och åtaganden för planens framtagande ska regleras i ett avtal 
mellan kommunen/planenheten och fastighetsägaren/exploatören.  
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____________________________ 

Planenheten ansvarar för ärendets beredning men behöver inte nödvändigtvis upprätta 
planhandlingarna, detta kan fastighetsägaren låta t.ex. en av kommunen godkänd konsult 
utföra. 

Planenhetens bedömning 

Det aktuella området som framgår av kartbilagan i ansökan om planbesked omfattar del av 
fastigheten Myran 1 (ca 4 800 m2) och är i gällande plan, detaljplan för Marieholms 
centrum (1680-P100) planlagt för kvartersmark, parkering. Marken används f.n. för 
bilparkering, insamling av återvinningsmaterial och upplag. Området är delvis inhägnat 
med stängsel. Fastigheten Myran 1 och det aktuella området belastas med flera rättigheter, 
bland annat ledningsrätt för kommunala vatten- och avloppsledningar, servitut för väg och 
parkering med mera.  
 
I kommunens översiktsplan 2030 omnämns inte området Marieholm center specifikt. I 
markanvändningskartan tillhörande den fördjupade översiktsplanen för Mariestad 2013-
2030 redovisas blandad markanvändning. Planenhetens bedömning är att den föreslagna 
åtgärden följer intentionerna i kommunens översiktliga planering. 
 
Marieforsleden ligger 50 meter norr om området. Vägen har tidigare klassificerats som en 
så kallad sekundär transportled för farligt gods. I kommunens översiktsplan, Översiktsplan 
2030 har Marieforsleden (mellan rondellen vid Göteborgsvägen och Marieholmsbron) 
föreslagits förtätas med bostäder. Parallellt med översiktsplanens framtagande framförde 
kommunen önskemål hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att den berörda delen 
av Marieforsleden inte längre ska klassificeras som sekundär transportled för farligt gods. 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län meddelade 2018-05-16 att den berörda delen av 
Marieforsleden som sekundär transportled för farligt gods utgår enligt kommunens 
önskemål. Det noteras dock att det är fortsatt kommunens ansvar att beakta risker intill 
vägar, oavsett om de är klassade som farligt godsleder eller inte. Planenheten anser att 
riskerna till bland annat olyckor med farligt gods ska beaktas i en ny detaljplan. 
 
Andra eventuella risker som behöver beaktas i en ny detaljplan är buller från motortrafik 
på Marieforsleden. Planenhetens bedömning är att dessa risker kan hanteras i 
detaljplaneprocessen. 
 
På fastigheten Syrsan 1 (nuvarande Calida Fönster & Dörrar), väster om aktuellt område 
har tidigare funnits en drivmedelsstation. Verksamheten är efterbehandlad och sanerad. 
 
Marieholm center, stadsdelscentrum för Marieholm etablerades under 1960-talet och har 
under de senaste åren byggts om kraftigt i och med etablering av PostNord, Samhall och 
fastighetsförvaltning m.m. I en ny detaljplan ska redovisas hur den planerade åtgärden är 
förenlig med pågående verksamhet i området samt hur området fortsatt kan bibehållas och 
utvecklas som stadsdelscentrum. Åtgärden antas påverka verksamheter i området med 
behov av stora ytor för bilparkering. Dels ska erforderliga parkeringsplatser för 
tillkommande bostäder tillgodoses i området, likväl som befintliga verksamheter fortsatt  
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har behov av bilparkeringsplatser. Den planerade åtgärden, nya bostäder, motiveras i 
ansökan om planbesked genom att det finns överflödiga parkeringsplatser i området. 
Parkeringsbehovet för befintliga och tillkommande verksamheter och bebyggelse ska 
redovisas i en ny detaljplan. 
 
De kommunala intressena i området har sammanställts i ett separat underlag, 
Sammanställning av kommunala intressen för Myran 1 (Marieholm center)  
2018-07-11. Sammanfattningsvis kan sägas att de kommunala intressena i Myran 1 utgörs 
av 42 bilparkeringsplatser reglerade i ett servitut till förmån för Gräshoppan 14 samt 25 
bilparkeringsplatser reglerat i servitut till förmån för Myran 3 (Myrans äldreboende) vilket 
kommunen förhyr av Riksbyggen, allmänna vatten- och avloppsledningar som finns på 
Myran 1 samt kommunal insamling av återvinningsmaterial (återvinningsstation). Den 
sammanvägda bedömningen är dock att dessa förutsättningar kan hanteras i en ny 
detaljplan som ska möjliggöra byggnation av bostäder på den aktuella platsen. 
 
Planenhetens samlade bedömning är att den planerade åtgärden, nya bostäder på 
Marieholm center kan prövas i en detaljplan och att kända förhållanden vilka beskrivits 
ovan ska arbetas in i detaljplanen. Planenheten föreslår att kommunstyrelsen meddelar 
positivt planbesked. 
 
I 5 kap. 5 § PBL (2010:900) står att kommunen ska ange den tidpunkt då planläggningen 
enligt kommunens bedömning kommer ha lett fram till slutligt beslut om att anta, ändra 
eller upphäva en detaljplan om kommunen avser påbörja planläggning. Planenhetens 
bedömning är att en detaljplan för Myran 1 kan vara klar för att antas i mitten av år 2020. 
 
Kostnad för planbesked fastställs till 13 350 kronor enligt den av kommunfullmäktige 
2011-06-20, § 86 antagna taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa. 
 
Fastighetsägaren/exploatören ska bekosta detaljplanearbetet. Innan planarbetet påbörjas 
ska åtaganden och kostnader regleras i ett planavtal som ska tecknas mellan 
fastighetsägaren/exploatören och kommunen.  

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 § 287/18. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-10-15 

Sida 15 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 180 (forts.)                                                  Dnr 2018/00237  

____________________________ 
 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-09, Planbesked 
och uppdrag om detaljplan för Myran 1, Mariestads centralort, Mariestads kommun 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av tf planchef Adam Johansson 2018-09-07, Beslut om 
planbesked och uppdrag för detaljplan för Myran 1, Mariestads centralort, Mariestad 
 
Ansökan om planbesked för Myran 1, daterad 2018-05-09 

Detaljplan för Marieholms centrum, Mariestad, Mariestads kommun  
(1680-P100) 

Sammanställning av kommunala intressen för Myran 1 (Marieholm center)  
2018-07-11 

 

Expedierats till: 
Tf planchef Adam Johansson 
Assistent Anneli Åkesson 
Ekonom Elisabeth Westberg 
A Berglöw fastighetsförvaltning KB 
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Upphävande av del av detaljplan för Bångahagen m.m. 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge planenheten i uppdrag att ta fram förslag till upphävande 
av detaljplan för del av Bångahagen m.m.  

Bakgrund 

E20 förbi Mariestad ska byggas om till en mötesfri landsväg på en ca 17 km lång 
sträcka. Det blir genomgående 2+2 körfält med planfria korsningar och trafikplatser, 
projektet sträcker sig från Hindsberg i söder till ca 4 km norr om befintlig korsning 
med väg 26. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten 
samt främja den regionala utvecklingen. Planerad byggstart för projektet är år 2022 
och år 2025 beräknas öppning för trafik ske på den nya vägen. 
 
Trafikverket planerar att samråda förslag till vägplan för projekt E20 Förbi Mariestad 
under november/december 2018. Den nya vägen kommer i huvudsak följa befintlig 
sträckning. 
 
För att Trafikverkets vägplan ska kunna fastställas krävs att denna inte strider mot 
kommunens detaljplaner. Därmed finns behov av att upphäva de delar av gällande 
detaljplaner som står i konflikt med vägplanen för projekt E20 Förbi Mariestad. En 
av de planer som omfattas av förslag till vägplan är detaljplan för Bångahagen m.m. 
(1493-P7). 
 
Kommunen har under arbetet med Trafikverkets förslag till vägplan haft ett nära 
samarbete och dialog med myndigheten. I arbetet har det framkommit att det finns 
vinster med att räta ut sträckningen för ny väg E20 förbi Bångahagens återvinnings-
central, på en sträcka av ca 1,1 km. Den föreslagna sträckan inkräktar på gällande 
detaljplan (1493-P7). 
 
Syftet med att upphäva del av detaljplan för Bångahagen m.m. (1493-P7) är att skapa 
förutsättningar för framtida antagande av Trafikverkets vägplan för projekt E20 
Förbi Mariestad.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Protokollsutdrag Ksau § 285/18. 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-09, Beslut om 
uppdrag: Upphävande av del av detaljplan för Bångahagen mm 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av tf planchef Adam Johansson 2018-09-06, Beslut om uppdrag: 
Upphävande av del av detaljplan för Bångahagen mm 

 

Planläggningsbeskrivning E20 Förbi Mariestad, 2018-08-27 
 
Plankarta detaljplan för Bångahagen m.m. (1493-P7) med ungefärligt markerat 
område som ska upphävas 2018-09-06 
 
Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan 
Vårgårda till länsgränsen mot Örebro 
 
Underavtal om företrädanderätt samt överföring av medfinansieringsbidrag för 
utbyggnad på fem etapper av E20 

 

Expedierats till: 
Tf planchef Adam Johansson 
Planarkitekt Lisa Heller 
Trafikverket, projekledare Marie Söderlid 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal mellan Mariestads 
kommun och Töreboda kommun avseende överförmyndarverksamheten för åren 2019-
2022.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har sedan 2015 en överförmyndarverksamhet gemensamt med 
Töreboda kommun i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. Verksamheten regleras i 
ett samarbetsavtal.   
 
Med syfte att undersöka förutsättningar för framtida samverkansmöjligheter inom detta 
område samt utvärdera verksamheten sades avtalet upp för omförhandling 2017-12-22 
(Ksau § 466/17).  
 
En utvärdering av samarbetet och en översyn av överförmyndarverksamheten i Mariestads 
kommun avseende samverkan har genomförts. Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-15 att 
även fortsättningsvis bedriva överförmyndar-verksamhet i samarbete med Töreboda 
kommun i enlighet med aktuellt samarbetsavtal.  
 
I upprättat förslag till samarbetsavtal har mindre uppdateringar gjorts redaktionellt samt 
några ändringar föreslagits för att stämma överens med gällande förhållanden och 
tidsramar, så som: 

 

- Tillägg av arbetsuppgifter som tillkommit  

- Borttagande av formulering som kopplas till överförmyndaren i Mariestads tidigare 
roll som handläggare samt  

- Formulering av antal tjänster på gemensamma expeditionen har ändrats till en 
rambeskrivning eftersom antal tjänster följer verksamhetens belastning. 

 
Förslaget har upprättats i samverkan med Töreboda kommun. Avtalet föreslås gälla från 1 
januari 2019 till och med 31 december 2022.  

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 § 289/18. 

Förslag på Samarbetsavtal för överförmyndarverksamheten 2018-2022 
 
Samarbetsavtal för överförmyndarverksamheten 2015-2018 med markerade ändringar 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2018-08-22, 
Samarbetsavtal överförmyndarverksamheten 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-09,  
Samarbetsavtal för överförmyndarverksamheten 2019-2022 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Kommunikationschef Annika Björklund) 
(Överförmyndare Helena Harborn) 
(Töreboda kommun) 
(Ekonom Ida Nilsson) 
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Åtgärder för att förbättra akustiken i Kronstrandsrummet i 
stadsbiblioteket 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna åtgärderna för att förbättra akustiken i 
Kronstrandsrummet i stadsbiblioteket. 

2. Kostnaden, 150 000 kr, finansieras med kulturavdelningens investeringsbudget för år 
2018. 

3. Kapitalkostnaderna inarbetas inom ramen för kultur- och fritidsutskottets budget.     

Bakgrund 

Kronstrandsrummet med sin speciella karaktär behöver en ansiktslyftning vad gäller 
akustiken. Detta planerades ingå i upprustning av biblioteket som skedde 2016-2017 men 
fick strykas då bibliotekets investeringsbudget halverades strax före projektstarten. 

Sedan salen fräschades upp för ca 10 år sedan har det varit stora problem med akustiken. 
Tidigare fanns hellånga fodrade draperier vid fönsterväggen, tjock matta och textiltapet, allt 
detta togs bort i uppfräschningen. Internt används rummet i viss mån trots det svåra ljudet. 
Uthyrningen är numer minimal eftersom det är ständiga klagomål och andra lokaler väljs 
istället. 

Processen att ta in offerter för ljudabsorbenter till väggarna samt draperier till 
fönsterväggen är påbörjad. Några mindre ingrepp kring el och återupphängning av 
Kronstrands konst ingår i arbetet. Tanken är att rummets karaktär ska påverkas minimalt. 

Kulturavdelningen har investeringsmedel till de föreslagna åtgärderna, däremot ansöks om 
täckning för kapitalkostnader.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kfu § 38/18. 

Tjänsteskrivelse upprättad av bibliotekschef Ragnhild Brandstedt 2018-09-28, Åtgärder för 
att förbättra akustiken i Kronstrandsrummet i stadsbiblioteket 
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Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-01, Åtgärder 
för att förbättra akustiken i Kronstrandsrummet i stadsbiblioteket 

Kostnadsberäkning 

 

Expedierats till: 
Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inköpa ny gymutrustning till badhuset enligt offert. 

Kostnaden, 155 tusen kronor, finansieras ur årets nettoresultat för utomhusbadet 
Ekudden.  

Bakgrund 

I samband med ombyggnationen av badhuset förstördes en del äldre utrustning i badhusets 
gym samtidigt som lokalen minskades något p.g.a. flyttade brandzoner. För att bättre 
kunna utnyttja utrymmet och utveckla verksamheten vill fritidschefen skapa ett gym med 
inriktning på rehab och folkhälsa vilket kräver uppdatering av vissa delar av 
gymutrustningen för att säkerställa fortsatta intäkter på 25% av badhusets totala 
intäktsfinansiering.  

Företaget STI Fitness har lämnat offert på utrustning som är särskilt inriktad på gym för 
rehab och folkhälsa med en totalsumma på 155 tusen kronor. 

Fritidschefen har fört diskussioner med ansvariga för badhusombyggnationen om det finns 
möjlighet att rymma kostnaden i badhusprojektet och fått svaret att det inte är möjligt. 

Eftersom badhuset p.g.a. ombyggnationen inte har varit öppet under våren finns det ett 
stort underskott i intäkterna för i år. Utomhusbadet Ekudden har tack vare det fina vädret 
ett nettoöverskott på intäktssidan med 257 tusen kronor. Med en finansiering av 
gymutrustningen ur detta överskott kommer det totala underskottet för badanläggningarna 
(badhus och utomhusbad) att öka med motsvarande summa. Därav fritidschefens begäran 
om ianspråktagande av medel ur utomhusbadets nettoöverskott.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kfu § 39/18. 

Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2018-09-25, Begäran om 
ianspråktagande av medel ur utomhusbadets budget 
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Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-26, Begäran om 
ianspråktagande av medel ur utomhusbadets budget 

Offert ny gymutrustning.  

 

Expedierats till: 
Fritidschef Tomas Ekström 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 185                                                   Dnr 2018/00308  

Revidering av policydokumentet Regler för uthyrning av lokaler 
för föreningsverksamhet 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till reviderat policydokument ”Regler 
för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet” med kompletteringen gällande nya 
hyresnivåer.    

Bakgrund 

Fritidskontoret har i sin verksamhet policydokumentet ”Regler för uthyrning av lokaler för 
föreningsverksamhet” 

I samband med att två nya idrottshallar har tillkommit samt att tre gymnastiksalar har 
försvunnit har fritidschefen gjort en översyn av regler för uthyrning av fritidslokaler.  

Revideringen är mest av tekniskt art och förändrar inte förutsättningarna för uthyrning av 
fritidslokaler. 

Föreslagna förändringarna är markerade med röd text i dokumentet. 

Dokumentet kommer efter beslut att redigeras i enlighet med beslutade förändringar.  

Kultur- och fritidsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
yttrande. 

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till 
reviderat policydokument ”Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet”, med 
kompletteringen gällande nya hyresnivåer.   

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kfu § 40/18. 

Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2018-09-25, Revidering av 
policydokumentet ”Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet” 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-26, Revidering av 
policydokumentet ”Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet” 
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Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet 

 

Expedierats till: 
Fritidschef Tomas Ekström 
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Ks § 186                                                   Dnr 2018/00337  

Revidering av policydokumentet Regler för kommunalt 
föreningsbidrag  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till reviderat policydokument ”Regler 
för kommunalt föreningsbidrag” med kompletteringen ”att ansökande förening ska bifoga 
eget program för drog- och alkoholförebyggande arbete i föreningen”.  .  

Bakgrund 

Fritidskontoret har i sin verksamhet policydokumentet ”Regler för kommunalt 
föreningsbidrag”.  

I samband med att två nya idrottshallar har tillkommit samt att tre gymnastiksalar har 
försvunnit har fritidschefen sett över och reviderat regelverket för kommunalt 
föreningsbidrag.  

Revideringen är mest av tekniskt art och förändrar inte utformningen av reglerna för 
bidrag. 

Föreslagna förändringarna är markerade med röd text i dokumenten. 

Dokumenten kommer efter beslut att redigeras i enlighet med beslutade förändringar.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med följande komplettering i 
policydokumentet ”att ansökande förening ska bifoga eget program för drog- och 
alkoholförebyggande arbete i föreningen”.  

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kultur- och fritidsutskottets förlag till beslut med 
komplettering i policydokumentet ”att ansökande förening ska bifoga eget program för 
drog- och alkoholförebyggande arbete i föreningen”.  

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kultur-och fritidsutskottets förslag till beslut 
samt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kfu § 41/18. 

Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2018-09-26,  Revidering av 
policydokumentet Regler för kommunalt föreningsbidrag  
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Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-27,  Revidering av 
policydokumentet Regler för kommunalt föreningsbidrag  

Regler för kommunalt föreningsbidrag 

Expedierats till: 
Fritidschef Tomas Ekström 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-10-15 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 187                                                   Dnr 2018/00167  

Motion om pluspolarkort 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar att införa ett så kallat PlusPolarekort. 

Kostnaden, 20 000 kronor, finansieras ur fritidsavdelningens ordinarie budget. 

Motionen har därmed bifallits.  

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där 
hon föreslår att Mariestads kommun inför ett s k PlusPolarekort enligt Lidköpings modell. 
Syftet med ett PlusPolarekort är att skapa möjligheter för personer med funktionshinder 
som besöker kultur- och fritidsutbud att låta ledsagare/medföljare följa med utan 
entrékostnad. 

Lidköping har en modell för detta på sin hemsida där man kan ansöka om PlusPolarekort 
och där kultur- och fritidsföreningar kan ansluta sig till kortet. 

För att införa PlusPolarekortet enligt ”Lidköpingsmodellen” krävs en särskild e-tjänst på 
Mariestads kommuns hemsida. IT-chefen, Christofer Olsson, har lämnat offert på en sådan 
e-tjänst där engångskostnaden för implementering på kommunens hemsida är 20 000 
kronor. 

Fritidsavdelningen föreslås bekosta tjänsten och ansvara för det praktiska som registrering 
och utlämning av kort samt att se till att kommunens kultur- och fritidsföreningar ansluter 
sig till tjänsten.  

Kultur- och fritidsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) samt  ledamöterna i Socialdemokraterna tillstyrker förslag 
till beslut.  

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kfu § 42/18. 

Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2018-09-25, Motion om 
införande av PlusPolarekort 
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Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-26, Motion om 
införande av PlusPolarekort 

 

Offert E-tjänst för Pluspolarekort 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Fritidschef Tomas Ekström) 
(Socialchef Lotta Hjoberg) 
(Ekonom Ida Nilsson)  
(Marie Engström Rosengren) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 188                                                   Dnr 2018/00334  

Ansökan om bidrag för ny värmepump till Vänershof klubbstuga 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår Mariestads Bollklubbs ansökan om bidrag till värmepump.  

Bakgrund 

Mariestads Bollklubb (MBK) har inkommit med en ansökan om bidrag med 65 000 kronor 
till kostnader för ny värmepump i sin klubbstuga. 

MBK äger klubbstugan som står på ofri grund på Vänershofs idrottsplats. 

Föreningen har vissa intäkter för stugan då den hyrs ut till privata och andra föreningar. 

I samband med förhandlingarna 2014 med MBK om nytt drift- och skötselavtal uppstod 
en konflikt där MBK:s krav på ersättning inte var i nivå med vad kommunen erbjöd. 
Ärendet gick till Ksau som också avvisade MBK:s krav på ersättningsnivå. För att hitta en 
möjlighet till förlikning erbjöds MBK i de fortsatta avtalsförhandlingarna att kommunen 
skulle ta över ägandet och ansvaret för klubbstugan. Ett erbjudande som avvisades från 
MBK:s sida. I samband med detta gjordes det helt klart att kommunen inte ska ha något 
som helst ansvar för klubbstugan. Ett besked som MBK accepterade fullt ut. Det nya drift- 
och skötselavtalet fullföljdes senare utan förändringar av ersättningsnivån och med MBK 
som fortsatt ägare av klubbstugan. 

MBK är inte berättigade till anläggningsbidrag för klubbstugan enligt regelverket men kan 
ansöka om ett hyresbidrag om 5000 kronor per år.  

MBK har redan genomfört bytet av luftvärmepumpen. 

Med hänsyn till att klubbstugan är MBK:s eget ansvar är det fritidschefens uppfattning att 
inget bidrag för ny värmepump ska beviljas.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kfu § 43/18. 

Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2018-09-27, Ansökan om bidrag 
för ny värmepump till Vänershof klubbstuga 
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Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-27, Ansökan om 
bidrag för ny värmepump till Vänershof klubbstuga  

Ansökan om värmepump till Vänershof klubbstuga 

 

Expedierats till: 
Fritidschef Tomas Ekström 
Mariestads bollklubb 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 189                                                   Dnr 2015/00408  

Omdisponering av medel inom tekniska nämnden för 
fasadrenovering av Mariestads teater 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1 800 tkr från projekt 2558 
Brandskyddstekniska åtgärder i ishallen till projekt 2562 Fasadrenovering Mariestads teater.  

Bakgrund 

Projekt 2563, ”Fasadrenovering Mariestads teater”, upprättades under 2018 med målet att 
renovera teaterns fasad med tillhörande trädetaljer då denna är i mycket dåligt skick. 
Kostnaden för ingreppet beräknades av en fristående konsult att uppgå till 1 900 tkr. 
Tekniska nämnden har ansökt om bidrag från Stiftelsen Bertha Pettersson för 
renoveringen (1500 tkr) och nämnden har även omfördelat 500 tkr inom den egna 
investeringsbudgeten, vilket gett en total investeringsbudget för projektet  om 2000 tkr.  
 
Bertha Petterssons stiftelse har beslutat att bevilja bidrag för renovering till en summa om 
1400 tkr under förutsättning att verksamhet teknik inkommer med redovisning av nedlagda 
kostnader. 
 
Den genomförda upphandlingen visade att projektet kräver en budget om  
3 200 tkr vilket innebär att ytterligare 1 300 tkr (utöver beviljat bidrag) behöver 
omdisponeras för att kunna genomföra projektet.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott har fattat beslut om antagande av entreprenör under 
förutsättning att ytterligare beslut fattas om igångsättningstillstånd och finansiering (Tnau § 
175/2018). 
 
Projektet gällande brandskyddstekniska åtgärder i ishallen, 2558, visar på ett överskott om 
1 800 tkr vilket möjliggör en omdisponering till andra projekt. Verksamhet teknik föreslår 
att fullmäktige omdisponerar 1 800 tkr från projekt 2558 till projekt 2562 för att kunna 
fullfölja den pågående upphandlingen samt genomföra fasadrenoveringen av teatern. 
Enligt kommunens styrprinciper äger tekniska nämnden rätten att omdisponera upp till 60 
prisbasbelopp per år mellan olika projekt. Denna gräns är redan uppnådd, då tekniska 
nämnden på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott omdisponerade medel för att 
genomföra en omgestaltning av Karlsholme (Ks § 87/2018).                                     

 
Högst troligt kommer inget arbete att påbörjas under hösten/vintern 2018 då 
arbetsinsatsen är väderberoende så ett beslut att avbryta upphandlingen kommer inte att 
påverka nuvarande tidsplan nämnvärt. Dock bör det poängteras att en förnyad 
upphandling kan innebära en förändrad projektbudget jämfört med nuläget.  
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Kommunstyrelsen 
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Rune Skogsberg (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.  

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 304/18. 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-23,  
Omdisponering av medel inom tekniska nämnden för fasadrenovering av Mariestads teater 
 
Protokollsutdrag Tn § 172/18 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova) 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 190                                                   Dnr 2018/00116  

Partistöd till Sverigedemokraterna 2018 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sverigedemokraternas ansökan om partistöd 
för år 2018. 

Ledamöterna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ekeroths (S) yrkande.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger administrativa enheten i uppdrag att ta fram korrekt 
organisationsnummer till Sverigedemokraterna.  

Bakgrund 

Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  årligen redovisa 
att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen av hur partistödet har använts ska även 
granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 
 
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 
 
Kommunfullmäktige i Mariestad har beslutat att partierna i fullmäktige ska lämna in den 
skriftliga redovisningen av hur stödet har använts föregående år (inklusive 
granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen av partistödet. 
 
I SKL:s kommentarer till underlag för reglerna om partistöd samt i själva propositionen till 
reglerna finns det vissa vägledande uttalanden kring redovisning, granskning och 
utbetalning av stödet. Bland annat står det: 

- Lagstiftningen är utformad så att det åligger kommunen som avser att lämna 
partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning. 

- Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bland annat 
att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts, både det som 
mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. 

- Redovisningen bör innehålla mer än ett uttalande att stödet använts för att stärka 
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat 
framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför den 
utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så fall erhållits. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 190 (forts.)                                                  Dnr 2018/00116  

____________________________ 

 

- Har inte redovisning lämnats eller om det saknas granskningsintyg, ska fullmäktige 
besluta att stöd inte ska utbetalas. 

 
Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut kring 
det lokala partistödet öppnare och mer tillgängligt för allmänhet och media. Hur partierna 
väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare och media är en 
fråga för respektive parti. 

 
Administrativa enheten har tagit fram en gemensam mall för redovisning av och begäran 
om partistöd, så att samtliga partier redovisar sitt stöd på ett likartat sätt. Mallen innehåller 
ansökan, redovisning och granskningsintyg.  
 
Den 28 maj 2018 behandlade fullmäktige ärendet om partistöd för år 2018. Fullmäktige 
beslutade att betala ut partistöd till samtliga redovisande partier. Sverigedemokraterna hade 
vid tiden för fullmäktiges sammanträde inte inkommit med någon begäran om partistöd, 
vilket innebar att fullmäktige inte kunde ta något beslut gällande partistöd till 
Sverigedemokraterna.  
 
Den 7 juni 2018 inkom Sverigedemokraterna med en begäran om partistöd. 
 
Sverigedemokraternas ansökan behandlades av kommunstyrelsen den 20 augusti 2018. 
Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet för att möjliggöra för 
Sverigedemokraterna att komplettera den ingivna ansökan med underskrift. 
 
Den nytillträdde ordföranden i Sverigedemokraterna skrev under ansökan den  
27 augusti 2018.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med tillägget att 
kommunstyrelsen ger administrativa enheten att ta fram korrekt organisationsnummer till 
Sverigedemokraterna.  

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att Sverigedemokraternas ansökan om partistöd för år 2018 inte ska 
godkännas, då den inkommit efter den 31 mars 2018, vilket är det datum fullmäktige 
beslutat att begäran om utbetalning av partistöd som senast ska inges till administrativa 
enheten. 

Mats Karlsson (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering av korrekt 
organisationsnummer till Sverigedemokraterna.  
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____________________________ 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut med kompletteringen 
att kommunstyrelsen ger administrativa enheten i uppdrag att ta fram korrekt 
organisationsnummer till Sverigedemokraterna.  

 
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar först upp Karlssons (MP) yrkande om återremiss 
för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Därefter ställer ordföranden Johan Abrahamsson (M) Ekeroths (S) avslagsyrkande och 
arbetsutskottets förslag  till beslut med eget tilläggsyrkande under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut och eget 
tilläggsyrkande.    

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 288/18. 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-13, Redovisning 
och beslut om utbetalning av partistöd 2018 
 
Sverigedemokraternas rekvisition av partistöd för år 2018 samt skriftlig redovisning och 
granskningsintyg 

 
Skrivelse upprättad av stadsjurist Magnus Nilsson 2018-08-24, Angående reglering av 
partistöd i KL 
 
Protokollsutdrag Ks § 152/18.  

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Sverigedemokraterna) (Ekonomienheten)    
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Kommunstyrelsen 

Ks § 191                                                   Dnr 2018/00321  

Sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsen och dess 
utskott 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa datum och tider för kommunstyrelsens och 
utskottens sammanträden under år 2019 i enlighet med upprättat förslag med förändringen 
att kommunstyrelsens och kultur- och fritidsutskottets sammanträden börjar klockan 
13.30.  

Bakgrund 

Administrativa enheten har upprättat ett förslag till datum och tider för kommunstyrelsen 
och arbetsutskottens sammanträden under år 2019. Förslaget utgår ifrån 2018 års 
mötesdagar samt tidplan för årsprognoser och budgetarbete. 
 
Kommunstyrelsen sammanträder som princip den andra måndagen varje månad med start 
klockan 13.30 i Vänersalen i stadshuset. 
 
Arbetsutskottet sammanträder som princip var fjortonde dag, varannan onsdag med start 
klockan 8.00 i Torsö på plan fem i stadshuset. I tidplanen för arbetsutskottets möten finns 
även tid avsatt för dialogmöten med miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden och 
de kommunala bolagen. 
 
Kultur- och fritidsutskottet sammanträder åtta gånger under året med start i februari. 
Mötena hålls på tisdagar med start klockan 13.30 i Hovden på plan fem i stadshuset 

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 § 291/18. 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-12, 
Sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen och dess utskott 
 
Förslag till sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen och dess utskott 
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Expedierats till: 
Administrativ chef Malin Eriksson 
Samtliga nämndsekreterare 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 192                                                   Dnr 2018/00031  

Handlingar att anmäla i kommunstyrelsen 2018 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

Protokoll från möte 2018-09-05 anmäls och läggs till handlingarna. 

Protokoll från möte 2018-09-19 anmäls och läggs till handlingarna. 

Protokoll från möte 2018-10-03 anmäls och läggs till handlingarna. 

Kultur- och fritidsutskottet 

Protokoll från möte 2018-09-04 anmäls och läggs till handlingarna. 

Mariehus 

Protokoll från möte med Mariehus fastigheter AB 2018-08-28 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

 

Protokoll från möte med Mariehus Uttern AB 2018-08-28 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

 

Protokoll från möte med Ärlan AB 2018-08-28 anmäls och läggs till handlingarna. 

Avfallshantering Östra Skaraborg 

Protokoll från möte 2018-09-24 anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunrevisorerna 

Granskning av delårsrapport 2018-09-13 anmäls och läggs till handlingarna.  

Skaraborgs kommunalförbund 

Protokoll från möte 2018-09-14 

Delegationsbeslut från exploateringschef 

Överenskommelse om avträdande från del av arrende på fastigheten Marieholm 10:1, 
Katrinefors 1:1, Muggebo 2:8, 2:9, 1:13 och 1:18 anmäls och läggs till handlingarna.  

Arrendeavtal för del av fastigheten Sandbäcken 1:1 anmäls och läggs till handlingarna.  

Markupplåtelseavtal för fastigheten Luten 5 anmäls och läggs till handlingarna.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-10-15 

Sida 40 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 192 (forts.)                                                  Dnr 2018/00031  

____________________________ 

Delegationsbeslut - fritidsassistent 

Delegationsbeslut om tillståndsbevis enligt lotterilagen för Mariestad BOIS Hockey anmäls 
och läggs till handlingarna.  

Delegationsbeslut – trafikhandläggare (KS 2018/00055) 

Delegationsbeslut om skolskjuts för juli och augusti månad 2018 anmäls och läggs till 
handlingarna 

Delegationsbeslut om färdtjänst för augusti månad 2018 anmäls och läggs till handlingarna. 

Delegationsbeslut om riksfärdtjänst för augusti månad 2018. anmäls och läggs till 
handlingarna 

Delegationsbeslut om skolskjuts för september månad 2018 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Överklagan av skolskjutsbeslut vid särskilda förhållanden 2018-09-13 anmäls och läggs till 
handlingarna (Ks 2018/00330). 

Överklagan av skolskutsbeslut vid särskilda förhållanden 2018-09-20 anmäls och läggs till 
handlingarna (Ks 2018/00342).       

 

 

 

 

 


