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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14.00 – 15.50 

 
Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande 

Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande 
Janne Jansson  (S) 2:e vice ordförande 
Anette Karlsson (M) ledamot 
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Leif Udéhn (S) tj.görande ersättare 
Sture Pettersson (S) ledamot 
Tuula Ojala (S) tj.görande ersättare 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Anders Karlsson (C)  tj.görande ersättare 
Stefan Ericson (M)  tj.görande ersättare § 74 

Övriga deltagare Anna Mossberg (M)  ersättare 
 
Christina Olsson  ekonomichef §§ 65-66 
Ida Nilsson  ekonom § 65 
Lars Bergqvist  redovisningschef § 66 
Robert Malmgren  fastighetschef § 67 
Lars Arvidsson  fastighetsavdelningen § 67 
Niklas Skagerstam  projektledare Serneke § 68 
Thomas Johnsson  projektledare, fastighetsavd. § 68 
Kristofer Svensson kommunchef 
Malin Eriksson  kommunsekreterare 

Justerare Janne Jansson 
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Sekreterare  Paragrafer §§ 65-80 
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Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-04-09 

Anslagsdatum 2018-04-11 Anslaget tas ner 2018-05-04 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 65                                                   Dnr 2018/00166  

Prognos 1 år 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner prognos 1 år 2018 för kommunstyrelsens 
verksamheter.         

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Prognos 1 år 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2018-03-22, Prognos 1 
år 2018 för kommunstyrelsens verksamheter    

 

Expedieras till: 
Ekonom Ida Nilsson 
Ekonom Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 66                                                   Dnr 2018/00165  

Prognos 1 år 2018 för Mariestads kommun  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen konstaterar att socialnämnden redovisar ett underskott om 800 tkr  
i prognos 1. Kommunstyrelsen beslutar därför att kalla presidiet i socialnämnden för 
att beskriva de åtgärder nämnden ska vidta för att uppnå en budget i balans för 
innevarande år. Presidiet för socialnämnden ska kallas till arbetsutskottets 
sammanträde 2018-05-09. 
 

2. Kommunstyrelsen konstaterar att utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 
2.8 mnkr i prognos 1. Kommunstyrelsen beslutar därför att kalla presidiet i 
utbildningsnämnden för att beskriva de åtgärder nämnden ska vidta för att uppnå en 
budget i balans för innevarande år. Presidiet för utbildningsnämnden ska kallas till 
arbetsutskottets sammanträde 2018-05-09. 

 
3. Kommunstyrelsen konstaterar att överförmyndarverksamheten redovisar ett 

underskott om 750 tkr i prognos 1. Kommunstyrelsen beslutar därför att kalla 
överförmyndaren för att beskriva de åtgärder som verksamheten ska vidta för att 
uppnå en budget i balans för innevarande år. Överförmyndaren ska kallas till 
arbetsutskottets sammanträde 2018-05-09. 

 
4. Kommunstyrelsen konstaterar att uppdraget om effektivisering och finansiering av 

verksamheterna inte har uppnåtts. Kommunstyrelsen beslutar därför att kalla 
representanter från kommunchefens ledningsgrupp till arbetsutskottets sammanträde 
2018-05-09 för att redovisa hur de återstående 5.7 miljoner kronorna ska finansieras.  

 
Janne Jansson (S) lämnar en protokollsanteckning. (Se bilaga 1).   

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta 
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter 
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 66 (forts). 

__________________________ 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en  

 

handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 
 
Ekonomienheten har upprättat prognos 1 år 2018 för Mariestads kommun.  

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) meddelar att han önskar lämna en skriftlig protokollsanteckning 
vilket godkänns av ordförande Johan Abrahamsson (M).      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2018-03-22, Prognos 1 
år 2018 för Mariestads kommun. 
 
Prognos 1 år 2018 för Mariestads kommun    

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Ekonomienhetschef Annica Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist)  
(Socialnämnden, Helena Andersson) 
(Utbildningsnämnden, Carina Törnell) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 67                                                   Dnr 2018/00115  

Tillagningskök för äldreomsorgen (Björkgården, kv Alen) 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bygga om och uppgradera Björkgårdens kök till 
ett produktionskök med kapacitet att producera och leverera kostbehovet för 
den samlade äldreomsorgen i Mariestads tätort. 

2. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till hyresavtal för lokaler med en 
avtalstid om 30 år med en nettokostnadsökning relativt nuvarande avtal om  
305 000 kronor. Kostnaderna ska arbetas in i 2019 års budget. 

3. Kommunstyrelsen ger fastighetschefen i uppdrag att upprätta en kostnads-
beräkning för ett direktinköp av köksutrustning till det nya storköket. 
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Om en avbetalning av köksutrustningen, i enlighet med upprättat förslag till 
tilläggsavtal, är mer ekonomiskt fördelaktigt än en engångsinvestering delegerar 
kommunstyrelsen till arbetsutskottet att besluta om tilläggsavtalet.  
 
Vid en eventuell engångsinvestering ska ärendet behandlas av kommunfullmäktige.     

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 att utveckla seniorverksamheten inom 
kvarteret Alen (Björkgården) genom att skapa en ny byggnad som ska fungera som 
ett särskilt boende enligt SoL kap 5 § 5. Byggnaden ska inrymma ca 50 platser och 
boendet ska stå klart hösten 2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-27 att ett beslutsunderlag för en 
ombyggnation av köket på Björkgården skulle tas fram. 

Utbildningsnämnden informerades om ärendet 2018-03-14 och noterade att ärendet 
handläggs av kommunstyrelsen. 

Motiv för projektet 

I samband med tillskapandet av nya omsorgsplatser vid Björkgården ska det nuvarande 
köket renoveras efter bland annat påpekanden efter en miljöinspektion. Behovet är 
högaktuellt eftersom kostverksamheten i detta kök idag bedrivs med dispens. I samband 
med att planeringen för kökets renovering startade under hösten 2017 framkom 
önskemål från äldreomsorgen och kostverksamheten om att studera förutsättningarna 
för att kunna uppgradera köket så att all matproduktion till äldreomsorgen inom 
tätorten skulle kunna produceras i detta kök.  
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Ks § 67 (forts). 

__________________________ 
 
Denna studie visar att det skulle ge positiva ekonomiska och verksamhetsmässiga 
effekter att samordna och anpassa matsedeln utifrån åldersgruppen samt gästernas 
önskemål och behov. Idag tillagas mat till bl.a. Mariegärde, Myran och Kolarbacken vid 
centralköket tillsammans med skolmat till Tunaholmsskolan och Vadsbogymnasiet. 
Studien visar även på att en samordning effektiviserar personalresurserna motsvarande 
ca en tjänst. Idag har dessutom kostenheten helgbemanning vid både Björkgårdens kök 
och centralköket. Vid en samordning behövs endast helgbemanning på Björkgården. En 
samordning av tillagning vid Björkgården skulle i en framtid även kunna möjliggöra ökat 
öppethållande för Björkgårdens restaurang och kunna erbjuda  servering av frukost och 
kvällsmat till sina hyresgäster och övriga besökare. 

Verksamheten idag vid Björkgården respektive centralköket 

Nuvarande kök vid Björkgården tillagar idag mat till restaurangen och hemvården. 
Köket på Björkgården i stort behov av renovering. Kyl och frysrum fungerar inte 
som tänkt och det förekommer täta driftstörningar. Tillagning av mat och 
kylmatshantering (portioner och packning) måste nu även separeras om ytterligare 
matlagning ska göras.  
 
Centralköket i Mariestad byggdes under åren 1983–84. Den mesta utrustningen är 
från 1997, då köket renoverades och större delen av all utrustning byttes ut. Efter 20 
år är köket slitet och stort i behov av upprustning samt byte av utrustning. Köket är 
dimensionerat för att tillaga 4 500 portioner per dag, för leverans till olika enheter. 
 
Nuläget är att allt fler enheter själva tillagar maten på plats. De senaste åren har 
antalet portioner som centralköket tillagar minskat till cirka 1 500 luncher per dag 
varav ca 500 lunchportioner till äldreboende måndag-fredag, samt till helgen 120 
dagportioner. Minskningen är ett resultat av att Högelidsskolan startade med 
tillagningskök 2012. Ytterligare portioner har försvunnit i och med friskolornas 
etablering i kommunen. Från och med augusti 2017 öppnade ytterligare två 
tillagningskök på Prismaskolan respektive Unicaskolan. Detta innebär att det nu  
endast är 1 500 portioner kvar att tillaga i centralköket, huvudsakligen skollunch till 
Tunaholmsskolan och Vadsbogymnasiet samt måltider till de äldreboenden som 
saknar tillagningskök. 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-27 har en utredning gällande 
kvaretet Biet (nuvarande centralkök) påbörjats för att belysa kommunens totala 
kostverksamhet. 

Handläggning och underlag 

Vid kontakterna med fastighetsägaren för Björkgården har man tagit fram ett första 
utkast till ritning för ett uppgraderat tillagningskök som behöver kompletteras med 
storköksutrustning. Projekteringsmöten är preliminärbokade för att möjliggöra en  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 67 (forts). 

__________________________ 

 
omgående start av projektet, då nuvarande kostverksamhet bedrivs med dispens från 
miljö- och byggnadsavdelningen.  
 
Vid Björkgården kommer det att bli fler leveranser och fler transporter till och från 
fastigheten. Det kommer även att ske en anpassning till den kommande 
miljöinriktade infrastrukturen med bland annat ladd-stationer för elfordon. 
 
Under tiden som fastighetsägaren bygger om och till befintligt tillagningskök  vid 
Björkgården (beräknat maj– dec 2018), flyttas all tillagning till centralköket. 
Restauranggästerna erbjuds att äta vid Humlet eller köpa paketerad mat. Samordning 
av matleveranser sker genom samarbete med sektor stöd och omsorg. Även de 
medarbetare som friställs under byggtiden får uppdrag inom centralköket respektive 
Humlet. 

Ekonomi 

Ett kontraktsförslag har arbetats fram för en omfattande ombyggnad av lokalerna 
samt ett separat tilläggsavtal för fastighetsägarens upphandling av storköksutrustning 
så som stekbord, ugnar, kyl/frys mm. Upphandlingen av storköksutrustningen 
kommer att omfattas av LOU (Lagen om offentlig upphandling). 
 
Avtalet för lokalerna löper under 30 år, omfattar en kostnad om 529 500 kr/år. Detta 
avtal ersätter nuvarande hyresavtal som är på 224 000 kr/år. Nettoökningen för 
lokalerna blir 305 000 kr/år. 
 
Upphandling av köksutrustningen budgeteras till 2.3 mnkr med en femårig avtalstid 
och en kostnad på 540 000 kr/år. Därefter tillfaller köksutrustningen Mariestads 
kommun.   
 
Vid beräkningen av nettokostnadsförändring ska denna även grundas på en 
effektivare drift med bland annat en minskning av personalkostnaderna. Kostnaderna 
ska även jämföras med kostnadsökningen som uppstår om verksamheten även 
framöver bedrivs enligt nuvarande modell.  Nettokostnadsökningen föreslås arbetas 
in i budget 2019.  

Arbetsutskottets förslag 

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

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att: 
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1. Kommunstyrelsen ska besluta att  bygga om och uppgradera Björkgårdens kök 
till ett produktionskök med kapacitet att producera och leverera kostbehovet för 
den samlade äldreomsorgen i Mariestads tätort. 

2. Kommunstyrelsen ska godkänna upprättat förslag till hyresavtal för lokaler med 
en avtalstid om 30 år med en nettokostnadsökning relativt nuvarande avtal om 
305 000 kronor. Kostnaderna ska arbetas in i 2019 års budget. 

3. Kommunstyrelsen ska ge fastighetschefen i uppdrag att upprätta en kostnads-
beräkning för ett direktinköp av köksutrustning till det nya storköket. 
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Om en avbetalning av köksutrustningen, i enlighet med upprättat förslag till 
tilläggsavtal, är mer ekonomiskt fördelaktigt än en engångsinvestering ska 
kommunstyrelsen delegera till arbetsutskottet att besluta om tilläggsavtalet. 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av Lars Arvidsson 2018-04-03, Björkgårdens kök, om- och 
tillbyggnad 
 
Ritning över kök och matsal  
 
Förslag till hyresavtal med gränsdragningslista 
 
Protokollsutdrag Ksau § 111/18 
 
Protokollsutdrag Ks § 58/18 

 

Expedieras till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Lars Arvidsson 
Teknisk chef Michael Nordin 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Elisabeth Westberg 
Kostchef Majlis Häljeskog 
Socialchef Lotta Hjoberg 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Information om pågående projektering av förskolor på 
Kronopark och i Sjölyckan 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-22 att ge chefen för sektor 
samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra en partneringupphandling för att etablera 
en ny förskola vid f.d. Kronoparksskolan samt en ny förskola i Sjölyckan. 
 
Fastighetsavdelningen har på uppdrag av samhällsbyggnadschefen upprättat ett 
förfrågningsunderlag. Uppdraget har varit att sammanställa ett förfrågningsunderlag 
för nybyggnation av två förskolor med vardera åtta avdelningar i två plan med 
tillagningskök i varje förskola och teknikutrymmen. Förskolorna ska byggas efter 
samma projekteringsunderlag med stort fokus på energi- och miljöfrågor. Rivning av 
hela eller delar av Kronoparksskolan ingår i entreprenaden.  
 
Uppvärmning ska ske med energi-innovativa lösningar som till exempel solenergi, 
elektrolysör och energilagring i vätgas och batterier via bränslecellssystem i syfte att 
minimera energiförbrukningen. Målsättningen är att byggnaderna ska vara 
”självförsörjande”, eller så nära som möjligt inom rimliga kostnader. Företaget 
Nilsson Energy AB har upphandlats separat (direktupphandling) för att bistå med 
den energi-innovativa lösningen. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2017-06-29, efter sedvanlig annonsering 
och utvärdering av inkomna anbud, att anta anbudet från Serneke AB. Ett 
samarbetsavtal, daterat 2017-08-08, har ingåtts mellan Mariestads kommun och 
Serneke AB. Samarbetet omfattar tre faser enligt följande:  

 
Fas 1. Programskede (pågående) 

Fas 2. Detaljprojektering  

Fas 3. Byggnation 
 
Fas ett och två innebär att parterna gemensamt skapar förutsättningar för att 
genomföra projektet inom överenskommen tid, projektbudget och till önskad 
kvalitet. I fas tre kommer avtalet att kompletteras och upprättas i enlighet med ABT 
06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader) och parteringavtal. Fas 2 och 3 
förutsätter politiska beslut. 
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Programskedet är nu i huvudsak slutfört.  
 
Kommunens projektledare Thomas Johnsson och Serneke AB:s projektledare Niklas 
Skagerstam redovisar på sammanträdet vad som hittills framkommit under 
programskedet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2018-04-05, 
Lägesrapport om pågående projektering av nya förskolor 
 
Muntlig information på sammanträdet 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Projektledare Thomas Johnsson 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
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Ks § 69                                                   Dnr 2018/00125  

Remiss. Årlig avstämning av regionalt trafikförsörjningsprogram  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på uppföljningsrapporten 
av det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2017: 
 

1. Det är positivt att andelen hållbara resor och antalet resor med kollektivtrafik 
ökar och att måluppfyllelsen till 2020 bedöms som mycket god. Särskilt positivt 
är att fler tycks använda sig av kollektivtrafiken även för länge resor. Den 
trenden kommer att stärkas ytterligare när modellen med Tre zoner införs. Det 
är därför angeläget att den modellen införs så snart som möjligt. 

2. Utvecklingsområdet Samhällsplanering och kollektivtrafik kan stärkas om 
kommunernas planerare enkelt får tillgång till digitalt kartmaterial över 
linjesträckningar, uppgifter om turtätheter och resandestatistik per linje och 
hållplats. 

3. Trafikförsörjningsprogrammet bör kompletteras med ett nytt prioriterat 
utvecklingsområde som behandlar miljö- och klimatstrategiarbetet. Mariestads 
kommun har både erfarenhet och ett väl utvecklat kontaktnät inom detta 
område. Erfarenheter, kunnande och kontakter som vi gärna delar med 
Västtrafik i det fortsatta arbetet med att utveckla hållbara transporter. Inom 
ramen för ElectriVillage upplåter kommunen Mariestads tätort för test och 
demonstration av elektrifierade fordon och laddinfrastruktur. 

4. Det delregionala kollektivtrafikrådet ansvarar för att utveckla delregionala 
målbilder i dialog med Regionen samt att behandla förslag till strategisk 
inriktning i Trafikförsörjningsprogram och andra strategiska dokument. De 
frågor som det delregionala rådet avhandlar upplevs mestadels som relevanta. 
Underlaget bedöms som tillräckligt för diskussion och dialog. Mariestads 
kommun önskar dock mer tid för att kunna besvara remisser och andra frågor 
som behandlas av rådet. 

Bakgrund 

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland 
ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med 
implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet. Västra Götalandsregionens 
kollektivtrafiknämnd har därför beslutat att skicka bifogad remiss, i form av en 
avstämning av pågående arbete, till de delregionala kollektivtrafikråden.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 69 (forts). 

__________________________ 

 
Avstämningen är en möjlighet för kollektivtrafikråden att inkomma med inspel och 
synpunkter. Svaren ger Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd värdefullt 
underlag till kollektivtrafiknämndens prioriteringar inför kommande uppdrag till 
Västtrafik, inom ramen för gällande trafikförsörjningsprogram. Avstämningen ger 
också möjlighet att lämna synpunkter på hur vår samverkan fungerar vilket ger 
underlag för ett ständigt pågående förbättringsarbete. Samlat ger de årliga 
avstämningarna också inspel till kommande revidering av trafikförsörjningsprogram 
som påbörjas igen inom ett par år. 
 
Kommunen har erbjudits möjlighet att inkomma med synpunkter på materialet, 
senast den 13 april till Skaraborgs kommunalförbund, inför slutlig behandling i det 
delregionala kollektivtrafikrådet den 18 maj.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2018-03-28, 
Angående årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 
2017 
 
Årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017 - 
sammanfattning från Västra Götalandsregionen 2018-01-22 
 
Rapport/remiss: Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet 2017 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Skaraborgs kommunalförbund 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 70                                                   Dnr 2018/00126  

Remiss. Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra 
Götaland 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på förslag till miljö- och 
klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland 2018: 
 

1. Västra Götalandsregionens förslag till Miljö- och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken ligger i linje med Klimat 2030. Mariestads kommun bedömer 
dock att ambitionsnivån i omställningsarbetet bör vara högre. Västra 
Götalandsregionen bör, som regional aktör, visa vägen och ta ett större ansvar 
för omställningsarbetet med fokus på hållbara transporter och klimatsmart 
vardagsresande. Kommunen efterlyser bland annat en offensivare satsning på 
bränslecellsdrivna bussar och tåg.  
 

2. Under rubriken Drivmedlens påverkan på målen talas det om att miljö- och 
klimatpåverkan vid tillverkning av batterier varierar och en minimering av denna 
påverkan måste eftersträvas. Mariestads kommun vill även i detta sammanhang 
påtala att bränsleceller baserade på vätgas i många fall kan ersätta större batterier. 
Ett annat sätt att minska behovet stor batterikapacitet är att satsa på elvägar och 
dynamisk laddning. Detta bör också tas upp i kapitel 11 som tar upp Västra 
Götalandsregionens påverkansagenda. 
 

3. Under avsnitt 7, Utredningar och forskningsprojekt, nämns att det på längre sikt 
kan bli aktuellt med eldrivna tåg på bland annat Kinnekullebanan. Mariestads 
kommun delar inte uppfattningen att det utifrån ett miljö- och klimatperspektiv 
finns anledning att gå omvägen via flytande biodrivmedel för tågtrafiken. I 
Tyskland och England finns det redan idag tåg i reguljär trafik som drivs med 
bränsleceller. Ett bra exempel är Alstoms tåg Coradia iLint som är helt 
emissionfritt (enda utsläppet är vattenånga). Tåget kan ta 300 passagerare varav 
150 sittande och köra 80 mil på full tank i en hastighet upp till 140 km/h. Detta 
tåg skulle passa alldeles utmärkt på Kinnekullebanan. Västra Götalandsregionen 
skulle med en sådan satsning inte bara vara först i Sverige, utan också visa att 
man tar omställningsarbetet på allvar. 
 

4. Mariestads kommun har både erfarenhet och ett väl utvecklat kontaktnät inom 
miljö- och klimatstrategiarbetet. Erfarenheter, kunnande och kontakter som vi 
gärna delar med Västtrafik i det fortsatta arbetet med att utveckla hållbara 
transporter. Inom ramen för ElectriVillage upplåter kommunen Mariestads 
tätort för test och demonstration av elektrifierade fordon och laddinfrastruktur. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 70 (forts). 

__________________________ 

Bakgrund 

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har beslutat att skicka förslag till 
miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland på remiss till de 
delregionala kollektivtrafikråden. Strategin blir en del av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland och ersätter den nuvarande miljö- 
och klimatstrategin för kollektivtrafiken. Strategin syftar till att fastställa inriktning 
och mål för miljö- och klimatpåverkan från kollektivtrafiken i Västra Götaland. I 
remissen önskar Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd få synpunkter på 
bifogat förslag till strategi.  
 
Kommunen har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, senast den 13 
april till Skaraborgs kommunalförbund, inför slutlig behandling i det delregionala 
kollektivtrafikrådet den 18 maj. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2018-03-29, 
Angående miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland 2018 
 
Remissbrev från Västra Götalandsregionen 2018-02-27, Remiss av miljö- och 
klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland 
 
Förslag till miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götalands 2018, 
remissversion daterad februari 2018 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Skaraborgs kommunalförbund 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 71                                                   Dnr 2018/00127  

Remiss. Förslag till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på förslag till Strategi för 
kollektivtrafik på jämlika villkor: 
 

1. Strategins syfte att få en kollektivtrafik på jämlika villkor och utan diskriminering 
är bra. Ett gott bemötande av alla resenärer borde vara en självklarhet. 
 

2. Det är bra att strategin lyfter fram frågor om trygghet och tillgänglighet på ett i 
huvudsak bra sätt. Målsättningen angående upplevd trygghet förfaller dock låg. 
Det kan inte vara rimligt att det år 2035 fortfarande är 23 procent av resenärerna 
som upplever otrygghet när man reser med kollektivtrafiken.  
 

3. Förhållandet att många människor som bor så till att de inte har till gång till 
kollektivtrafik är bristfälligt beskrivet. Det saknas också åtgärdsmål och 
uppföljningsinsatser med syfte att skapa bättre förutsättningar för den gruppen. 
   

4. Sambandet mellan de sju diskrimineringsgrunderna och åtgärdsområdena 
behöver förtydligas. Upplägget med en vision för respektive åtgärdsområde 
upplevs som udda och förvillande. Sambandet mellan dessa visioner och 
strategins syfte och övergripande mål bör klargöras i det fortsatta arbetet. 

Bakgrund 

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har beslutat att skicka förslag till 
Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor på remiss till de delregionala 
kollektivtrafikråden. Strategin blir en del av trafikförsörjningsprogrammet för Västra 
Götaland och ersätter den nuvarande strategin för funktionshinderanpassning av 
kollektivtrafiken. Strategin syftar till få en kollektivtrafik på jämlika villkor utan 
diskriminering och verkar för att så långt som det går göra det möjligt för fler att resa 
kollektivt. I remissen önskar Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd få 
synpunkter på bifogat förslag till strategi samt svar på frågan; På vilket sätt kan ni 
bidra till detta arbete med att få en kollektivtrafik på jämlika villkor? 
 
Kommunen har erbjuditss möjlighet att lämnasynpunkter på förslaget, senast den 13 
april till Skaraborgs kommunalförbund, inför slutlig behandling i det delregionala 
kollektivtrafikrådet den 18 maj. 
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Ks § 71 (forts). 

__________________________ 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2018-03-29, 
Angående strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 
 
Remissbrev från Västra Götalandsregionen 2018-02-02, Remiss av förslag till strategi 
för kollektivtrafik på jämlika villkor 
 
Förslag till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor, remissversion daterad 
februari 2018 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Skaraborgs kommunalförbund 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 72                                                   Dnr 2015/00408  

Renoverings- och underhållsbehov på Mariestads teater 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsavdelningen ska utföra en fullständig 
fasadrenovering under 2018 till en summa om 2 miljoner kronor.   
 
500 000 kronor finansieras via tekniska nämndens underhållsbudget och resterande 
1.5 miljoner kronor ansöks om hos stiftelsen Bertha Petterssons hus.  

Bakgrund 

Kultur- och fritidsutskottet gav 2015-11-10 kommunchefen i uppdrag att tillsammans 
med verksamheten utreda det generella renoverings- och underhållsbehovet på 
Mariestads teater. Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2017-01-10 
redovisade  fastighetsavdelningen hur det generella underhållsbehovet för teatern i 
Mariestad gestaltade sig under åren 2017-2019.  
 
Fastighetsavdelningen har utifrån sammanställningen prioriterat nödvändiga insatser 
och genomfört bland annat avfuktning av källare samt beställt arbete för att öka 
taksäkerheten som är ett myndighetskrav.  
 
En av de insatser som ligger inplanerad under år 2018 är renovering av 
putsfasaderna. Fastighetsavdelningen genomförde därför en statusbesiktning av den 
utvändiga fasaden. Besiktningen utfördes av en oberoende besiktningsman. 
Resultatet från besiktningen visade på sprickor och i vissa fall mindre hål i fasaden 
vilket kommer att kräva att en renovering av fasaden utförs i en nära framtid. 
Kontakt togs med en leverantör som har stor vana att behandla denna typ av putsade 
väggar bestående av vassmatta och puts.  
 
Kostnaden för att renovera fasaden beräknas till 1 495 tkr och arbetet beräknas pågå 
under ca 12 veckor. Priset förutsätter att bakomvarande stomme är intakt och inte 
kräver separat underhåll, vilket med stor säkerhet kommer att krävas.  
 
Det nuvarande skicket på fasaden kräver dock en renovering för att undvika 
eventuella skador på stommen och tillkommande kostnader i form av utökat 
underhåll.  
 
Fastighetsavdelningen har inte medel avsatta för en fasadrenovering i driftbudgeten 
för år 2018.  Fastighetschefen föreslår därför att fastighetsavdelningen utför mindre 
akuta åtgärder under år 2018 för att bibehålla nuvärde skick på byggnad samt att en 
fullständig fasadrenovering utförs som ett driftprojekt under år 2019. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 72 (forts). 

__________________________ 

 
Tekniska nämnden beslutade 2018-02-13 att godkänna informationen och överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

Kultur-och fritidsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsavdelningen ska utföra de akuta åtgärder som 
krävs för att bibehålla nuvärde skick på teaterns fasad samt att en fullständig 
fasadrenovering utförs som ett driftprojekt inom ramen för tekniska nämndens 
budget för år 2019 

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
fastighetsavdelningen ska utföra en fullständig fasadrenovering under 2018 till en 
summa om 2 miljoner kronor.  500 000 kronor ska finansieras via tekniska nämndens 
underhållsbudget och resterande 1.5 miljoner kronor ska ansökas om hos stiftelsen 
Bertha Petterssons hus.    
 
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Erikssons (KD) yrkande till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.   

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2018-02-13 § 37, Renoverings- och 
underhållsbehov på Mariestads teater. 
 
Dokument upprättat av Glimsveden Byggkonsult AB 2017-12-07, Syn av fasader på 
teatern i Mariestad. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Renoverings- och 
underhållsbehov på Mariestads teater. 
 
Protokollsutdrag Kfu § 11/18 

 

Expedieras till: 
Kulturchef Maria Henriksson 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Elisabeth Westberg 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 73                                                   Dnr 2018/00085  

Verksamhetsplan 2018 för fritidsavdelningen 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan år 2018 för 
fritidsavdelningen.  

Bakgrund 

Kultur- och fritidsutskottet gav 2018-02-06 fritidschefen i uppdrag att upprätta en 
verksamhetsplan för år 2018 för fritidsavdelningen samt att redovisa den för 
utskottet och kommunstyrelsen.  
 
Fritidschefen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för fritidsavdelningen år 
2018.  

Kultur- och fritidsutskottets 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 

Tjänsteskrivelse upprättad  fritidschef Tomas Ekström 2018-03-22, Verksamhetsplan 
2018 för fritidsavdelningen. 
 
Förslag till verksamhetsplan för fritidsavdelningen år 2018. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Verksamhetsplan för 
fritidsavdelningen år 2018 
 
Protokollsutdrag Kfu § 12/18 

 

Expedieras till: 
Fritidschef Tomas Ekström 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 74                                                   Dnr 2018/00119  

Ansökan från Vänerenergi om kommunal borgen 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja VänerEnergi AB en ökad borgen på 
20 000 000 kr. 

2. Kommunfullmäktige beslutar därmed, att såsom för egen skuld, ingå borgen för 
VänerEnergi AB:s 556354-1860 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 240 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

3. Beslutet gäller i max 10 år eller tills nytt beslut om utökad eller förändrad borgen 
för bolaget tas.     

Sven-Inge Eriksson (KD), Göran Hellström (L) och ersättaren Anna Mossberg (M) 
anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.           

Bakgrund 

VänerEnergi AB har till Mariestads kommun inkommit med en ansökan om borgen 
för ett nytt externt lån om 20 miljoner kronor. Lånet avser investeringar för att 
fortsätta den planerade fiberutbyggnaden. Bolaget har ett gott resultat och kan 
finansiera merparten av investeringarna med egna medel, men behöver borgen för ett 
lån om 20 miljoner kronor.   
 
Enligt kommunens borgensregler kan borgen lämnas till kommunens helägda eller 
delägda företag för lån till investeringar. Med delägt företag avses företag som är 
delägt med annan kommun i vilket Mariestads kommun har ett rättsligt 
bestämmande/inflytande. Vid borgen för delägda företag får kommunens 
borgensåtagande inte vara större än kommunens andel i företaget. 
 
VänerEnergi AB har investerat kraftigt de senaste åren och bolagets låneskulder 
uppgår till cirka 325 miljoner kronor. Bolaget har i dag kommunal borgen från 
Mariestads kommun som uppgår till 219 miljoner kronor och från Töreboda 
kommun med 40 miljoner kronor.  
 
Om Mariestad beviljar ytterligare 20 miljoner kronor i borgen är kommunens andel 
av borgen knappt 86 procent. Detta stämmer överens med ägarförhållandena i 
bolaget, där Mariestad äger 88 procent och Töreboda 12 procent.  

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 

Ansökan om kommunal borgen från VänerEnergi AB 2018-02-27 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2018-03-07, Ansökan 
från VänerEnergi om kommunal borgen 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-03-09, Ansökan 
om borgen från Vänerenergi 
 
Protokollsutdrag Ksau § 113/18 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(VänerEnergi AB) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 75                                                   Dnr 2017/00358  

Avtal med Sandbäckens samfällighetsförening gällande 
övertagande av VA-anläggning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal mellan Mariestads kommun 
och Sandbäckens samfällighetsförening om övertagande av anläggning Sandbäcken 
GA:1.  

Bakgrund 

I Sandäcken GA:1 ingår sju fastigheter (Grangärdet 3:2 och 3:3 samt Sandbäcken  
4:1, 5:3, 5:4, 5:5 och 5:6) som är anslutna till kommunens ledningsnät för vatten och 
spillvatten. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av Sandbäckens samfällighets-
förening. Fastigheterna har tills nyligen legat utanför verksamhetsområdet för 
Mariestads kommuns allmänna VA-anläggning. Föreningen äger ledningsnätet och 
försörjs med kommunala vattentjänster genom avtal med kommunen som levererar 
vatten och tar emot spillvatten från fastigheterna.  
 
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2018-01-29 att upprätta 
verksamhetsområde för kommunala vatten- och spillvattentjänster och gav samtidigt 
kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med Sandbäckens samfällighetsförening 
(Kf § 7/18). 
 
VA-avdelningen har upprättat ett förslag till avtal för gällande övertagande av VA-
anläggningen som samfällighetsföreningen har tagit del av och skrivit under.  

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 § 115/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-03-09, Avtal 
med Sandbäckens samfällighetsförning gällande övertagande av VA-anläggning 
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__________________________ 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Amanda Haglind 2018-03-09, Avtal 
gällande övertagande av VA-anläggning Sandbäcken GA:1 
 
Förslag till avtal om övertagande av anläggning Sandbäcken GA:1 
 
Kartbilaga över ledningsgnät 
 
Protokollsutdrag Kf § 7/18 

 

Expedieras till: 
Enhetschef VA Amanda Haglind 
Teknisk chef Michael Nordin 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Sandbäckens samfällighetsförening 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 76                                                   Dnr 2017/00269  

Medborgarförslag om en skräpplockardag 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutet sker med hänvisning till att nedskräpningssituationen i Mariestad inte är på 
den nivå att det krävs en samordnad skräpplockardag samt att merparten av 
kommunens förskolor och skolor redan deltar i kampanjen ”Vi håller rent – Sveriges 
största skräpjakt”.  

Bakgrund 

Ingela Johansson i Mariestad föreslår i ett medborgarförslag att Mariestads kommun 
ska anordna en skräpplockardag dit man kan bjuda in föreningar, företag, skolor, 
förskolor och att även allmänheten ska kunna delta.  
 
Idag deltar merparten av Mariestads kommuns skolor och förskolor i kampanjen ”Vi 
Håller Rent – Sveriges största skräpjakt” som arrangeras av stiftelsen Håll Sverige 
Rent. Kampanjen är en nationell manifestation mot nedskräpning med syfte att verka 
för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och 
organisationers miljöansvar. 
 
Sveriges kommuner erbjuds årligen att delta i kampanjen som innebär att förskolor 
och skolor genomför gemensamma skräpplockardagar under april månad. 
Medverkande kommuner får även del av särskilt framtaget pedagogiskt material för 
att enkelt kunna arbeta vidare med frågor som nedskräpning, återvinning och 
konsumtion.  

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 

Medborgarförslag från Ingela Johansson 2017-08-11, Skräpplockardag 
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__________________________ 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-03-09, Svar på 
medborgarförslag om en skräpplockardag 
 
Protokollsutdrag Ksau § 116/18 

 

Expedieras till: 
Ingela Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 77                                                   Dnr 2017/00209  

Medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige konstaterar att det i kommunens utvecklingsplaner, t.ex. 
Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort och Fördjupad översiktsplan för 
Mariestads hamn och strandområde (projekt Sjöstaden) finns en målsättning att 
uppföra ett kallbadhus. Fullmäktige konstaterar samtidigt att det krävs åtgärder i 
dagvattennätet med mera för att kunna åstadkomma skapa ett fungerande kallbadhus 
i centrala Mariestad. 
 
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.  

Bakgrund 

Maria Sandberg och Ulla Gustafsson i Mariestad har i ett medborgarförslag framfört 
att det borde uppföras ett kallbadhus i Mariestad. 
 
Frågan om kallbadhus har utretts under det senaste decenniet med en föreslagen 
plats i området norr om hamnen (piren). Ett kallbadhus finns med i kommunens 
planeringsdokument, men är inte genomförbart innan nödvändiga åtgärder vidtagits 
ibland annat kommunens dagvattennät och vid reningsverket.  

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 

Medborgarförslag från Maria Sandberg 2017-04-11, Kallbadhus 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-03-09,  Svar på 
medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus 
 
Protokollsutdrag Ksau § 117/18 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Maria Sandberg) (Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 78                                                   Dnr 2018/00130  

Medfinansiering av tillköp av anropsstyrda bussturer kvällstid 
mellan Gullspång och Mariestad 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ett tillköp av anropsstyrda bussturer 
kvällstid mellan Gullspång och Mariestad. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera bussturerna med 25 procent av den 
totala nettokostnaden, dock maximalt 30 tkr/år. 

3. Kostnaden finansieras inom ramen för kommunens trafikverksamhet, ansvar 
1031.  

Bakgrund 

Gullspångs kommun har framfört önskemål till Västtrafik angående tillköp av 
anropsstyrda kvällsturer på linjen 502 mellan Gullspång och Mariestad samt på linjen 
512 mellan Hova och Mariestad. Förfrågan avser bussturer på samtliga veckodagar 
utom söndagar med start i augusti 2018. 
 
Syftet med bussturerna är att Gullspångs kommuninvånare ska få tillgång till kultur-, 
nöjes- och restaurangutbudet i Mariestad på kvällstid. Bussturerna från Gullspång 
kommer att stanna till i Sjötorp och bussturerna från Hova kommer att stanna till i 
Lyrestad på vägen till och från Mariestad. 
 
Västtrafik har i upprättad kalkyl uppskattat att det kommer att genomföras ca 250 
resor per år varav 150 på lördagar. Den totala nettokostnaden uppgår till 106 tkr/år. 
 
Gullspångs kommun har ställt frågan om Mariestads kommun är intresserade av att 
medfinansiera ett tillköp av anropsstyrda bussturer kvällstid mellan Gullspång och 
Mariestad. 
 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun beslutade 2018-03-07 att godkänna ett 
tillköp av anropstyrda kvällsturer i kollektivtrafiken på linje 502 och 512  
med passning till linje 500 i Mariestad till en uppskattad, ungefärlig kostnad av 106 
000 kr samt att godkänna en av de föreslagna tidtabellerna.  
 
Tillköpen införs på prov under ett år med utvärdering. Kvällsturerna kan vid beslut 
före den 16 mars 2018 införas i tidtabellerna från den 20 augusti 2018.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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__________________________ 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-03-09, 
Medfinansiering av tillköp av anropsstyrda bussturer på kvällstid mellan Gullspång 
och Mariestad 
 
Förfrågan från samhällsplanerare Lena Norrström i Gullspångs kommun 2018-02-16, 
Medfinansiera tillköp av kvällsturer Gullspång-Mariestad? 
 
Kalkyl upprättad av Västtrafik avseende kvällsturer på linje 502 och 512. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-03-08, 
Medfinansiering av tillköp av anropsstyrda bussturer kvällstid mellan Gullspång och 
Mariestad. 
 
Protokollsutdrag Ksau § 114/18 

 

Expedieras till: 
Gullspångs kommun 
Samällsplanerare Gullspångs kommun Lena Norrström 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 79                                                   Dnr 2018/00021  

Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Mariestads kommun beslutar att godkänna föreslagna revideringar av det 
gemensamma färdtjänstreglementet för Skaraborg.  
 
Reglementet gäller från och med 1 maj 2018. 

Bakgrund 

Handläggargruppen för allmän kollektivtrafik föreslår revidering av 
färdtjänstreglementet med utgångspunkt i fokusområdena i Trafikförsörjnings-
programmet 2016-2019 för färdtjänst och riksfärdtjänst i Skaraborg. Föreslagna 
revideringar innebär att punkt 8, 9, 10, 12 och 18 i det gemensamma 
färdtjänstreglementet ändras. 

Sammanfattning av föreslagna förändringar 

Punkt 8 - Individuella behov  

En specificering av vilka hjälpmedel som får tas med under resan samt hur ärenden där 
resenären har särskilda behov ska hanteras. Enligt 9 § lag om färdtjänst får endast de 
förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande tas med, exempelvis rollator 
eller rullstol. 
 
Punkt 9 – Barn 

Förtydligande gällande färdtjänsttillstånd för barn, till exempel obligatorisk ledsagare 
för barn under 6 år. I den allmänna kollektivtrafiken får barn under 6 år inte resa 
utan sällskap av en vuxen eller ungdom. Detsamma bör gälla för barn i färdtjänsten. 
 
Punkt 10 – Avgift 

Egenavgiften för skolungdom 7-19 år innefattar nu även färdtjänstberättigade barn 0-
6 år. Tidigare har barn 0-6 år inte beviljats färdtjänst på grund av hänvisning till 
föräldraansvar. Rättspraxis har på senare år ändrats varpå även mindre barn kan 
beviljas färdtjänst utifrån sin funktionsnedsättning. 
 
Medresenär betalar utifrån sin egen ålder, undantaget barn 0-6 år som åker 
kostnadsfritt.  
 

Nattaxan i färdtjänsten tas bort. För resor mellan 24.00-02.00 gäller samma 
egenavgift för färdtjänst som under övrig tid då färdtjänsten är tillgänglig. 
Revideringen tillmötesgår önskemål från handikappföreningar vad gäller nattaxa.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 79 (forts). 

__________________________ 
 
Avgiften för arbets- och utbildningsresor i färdtjänsten för Skaraborgs kommuner 
har sedan lång tid varit kopplad till Västtrafiks system för autogirobetalning via 
periodkort i den allmänna kollektivtrafiken, vilket tillämpats men inte varit 
specificerat i reglementet. Förslaget är att egenavgiften för arbets- och 
utbildningsresor inte längre knyts till autogiro för periodkort inom Västtrafik, 
eftersom denna tjänst inte längre är tillgänglig för nya resenärer i den allmänna 
kollektivtrafiken. Idag är det enbart gamla kunder som servas och arbetsresenärer i 
färdtjänsten för Skaraborgs kommuner. Den som är ansluten till autogiro via 
Västtrafik får dessutom två betalningsfria månader under ett år. Istället är förslaget 
att kommunen debiterar en egenavgift per kalendermånad som motsvarar kostnaden 
för Västtrafiks periodkort 30 dagar (inom tätort, kommun eller flerkommun 
beroende på res-sträcka). Arbets- och utbildningsresor kan även betalas för varje resa 
enligt avgiften för färdtjänst. 
 
Egenavgift för regionfärdtjänst föreslås följa avgiften för färdtjänst, vilken tillämpats 
men inte varit specificerad i reglementet. 
 
Punkt 12 - Arbets- och utbildningsresor 

Förtydligande gällande antal resor per dag och att medresenär inte får medfölja.   
 
Punkt 18 – Övrigt 

Med anledning av att personuppgiftslagen (PUL) upphör den 25 maj 2018 har texten 
som berör behandling av personuppgifter ändrats.  

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 

Kompletterande tjänsteskrivelse upprättad av trafiksamordnare Irene Andersson 
2018-01-29 gällande revidering av punkt 8 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-13, 
Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av trafiksamordnare Irene Andersson 2018-01-12, 
Revidering av färdstjänstreglemente 
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Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2017-12-08, § 98, Beslut om 
förändringar i färdtjänstreglementet 

 

Förslag till revidering av gemensamt färdtjänstreglemente 
 
Reviderat färdtjänstreglemente 

 

Expedieras till: 
Skaraborgs kommunalförbund 
Färdtjänsthandläggare Kerstin Jonsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 80                                                   Dnr 2018/00031  

Handlingar att anmäla 

  

Ksau 

Protokoll från möte 2018-02-14 anmäls och läggs till handlingarna. 

Protokoll från möte 2018-02-21 anmäls och läggs till handlingarna. 

Protokoll från möte 2018-03-07 anmäls och läggs till handlingarna. 

Protokoll från möte 2018-03-21 anmäls och läggs till handlingarna. 

___________________________      

Protokollsutdrag Ksau § 68/18 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den xx 2018 avseende 
dialogmöte mellan arbetsutskottet och miljö- och byggnadsnämndens presidium 
anmäls och läggs till handlingarna. 

___________________________      

Lönenämnden 

Protokoll från möte 2018-02-12 anmäls och läggs till handlingarna. 

____________________________ 

RÖS 

Protokoll från möte 2018-02-22 anmäls och läggs till handlingarna. 

_____________________________      

AÖS 

 Protokoll från möte 2018-03-19 anmäls och läggs till handlingarna 

______________________________ 

Skaraborgs kommunalförbund 

Protokoll från möte 2018-02-23 anmäls och läggs till handlingarna. 

______________________________ 
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Folkhälsorådet 

Protokoll från möte 2018-02-12 anmäls och läggs till handlingarna. 

_____________________________ 

Delegationsbeslut – fritidsassistent (KS 2018/118) 

Delegationsbeslut gällande lotteritillstånd för Elless IF enligt lotterilagen § 17.  

Delegationsbeslut gällande lotteritillstånd för Björsäters IF enligt lotterilagen § 17. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten och lägger dem till 
handlingarna.   

_____________________________ 

Delegationsbeslut – redovisningschef (KS 2018/162) 

Delegationsbeslut gällande leasingavtal för personbilar år 2017. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten och lägger dem till 
handlingarna.   

_____________________________ 

Delegationsbeslut – trafiksamordnare (KS 2018/55) 

Delegationsbeslut gällande färdtjänst för januari månad 2018. 

Delegationsbeslut gällande riksfärdtjänst för januari månad 2018. 

Delegationsbeslut gällande färdtjänst för februari månad 2018. 

Delegationsbeslut gällande riksfärdtjänst för februari månad 2018. 

Delegationsbeslut gällande skolskjuts för februari månad 2018. 

Överklagan av beslut om avslag på ansökan om färdtjänst enligt lagen om färdtjänst.  
(KS 2018/135 och KS 2018/134) 

Överklagan av beslut om avslag på ansökan om ledsagare enligt lagen om färdtjänst.  
(KS 2018/160) 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten och lägger dem till 
handlingarna.   

__________________________________ 
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Dom från förvaltningsrätten 

Dom från förvaltningsrätten i mål nr 632-18 daterad 2018-02-27 gällande tillämpning av 
skollagen; skolskjuts anmäls och läggs till handlingarna.    
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Kommunstyrelsen 

Bilaga 1 – Protokollsanteckning   

  

Protokollsanteckning § 66 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att det beräknade underskottet i prognosen 
ger en felaktig bild av socialnämndens ekonomiska situation. För att uppnå en budget i 
balans krävs åtgärder motsvarande 3 640 tkr. 

 

Janne Jansson (S)  

___________________________ 

 


