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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Vänersalen, 2017-12-11, kl. 14.00 – 16.05 

 
Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande 

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

Övriga deltagare Stefan Erikson (M) Ersättare 
Leif Udéhn (S) Ersättare 
Bengt Erik Askerlund (MP) Ersättare 
Maria Appelgren Chef sektor utbildning § 204 
Ida Nilsson Ekonom § 204 – 205 
Jonas Eriksson Ekonomichef § 204 – 205 
Lotta Hjoberg Chef sektor stöd och omsorg § 206 
Jan Hallström Ordförande socialnämnden § 206 
Cathrin Hurtig Andersson Verksamhetsekonom § 207 
Håcan Lundqvist Controller § 208 – 210 
Kristofer Svensson Kommunchef 
Ewa Sallova  Sekreterare 

Justerare Ida Ekeroth 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer § 204-218 
 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 2017-12-11 

Anslagsdatum 2017-12-18 Anslaget tas ner 2018-01-09 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 204                                                   Dnr 2017/00305  

Utredning av intäkter inom ks och un verksamheter med särskilt 
fokus på riktade statsbidrag 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och ger kommunchefen i uppdrag att även 
utreda socialnämndens, tekniska nämndens och miljö- och byggnadsnämndens 
verksamheter.  

Bakgrund 

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av skatter och statsbidrag. Det 
finns förutom dessa intäkter flera andra typer av intäkter såsom olika typer av 
avgifter inom teknisk verksamhet, förskola och äldreomsorg.  
 
Under senare år har riktade statsbidrag varit ett sätt för staten att styra kommunens 
verksamhet i önskad riktning. Dessa bidrag kan vara ett välkommet ekonomiskt stöd 
i olika verksamheter. Samtidigt förutsätter dessa statsbidrag ofta någon form av 
motprestation i form av att kommunen satsar egna medel eller personella resurser.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2017-10-11 gav utskottet kommunchefen i 
uppdrag att göra en utredning av intäkter inom kommunstyrelsens och 
utbildningsnämndens verksamheter med särskilt fokus på riktade statsbidrag.  
 
Uppdraget vidaredelegerades till ekonomichefen som lämnar en delrapportering av 
uppdraget vid dagens sammanträde.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med tillägget att 
kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att även utreda socialnämndens, 
tekniska nämndens och miljö- och byggnadsnämndens verksamheter.  

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att 
kommunchefen får i uppdrag att även utreda socialnämndens, tekniska nämndens 
och miljö- och byggnadsnämndens verksamheter.  

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

Ks § 204 (forts.)                                                  Dnr 2017/00305  

___________________________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 424/2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-11, 
Delrapportering av uppdraget att utreda intäkter inom kommunstyrelsens och 
utbildningsnämndens verksamheter.  

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-11-09, Utredning av 
intäkter inom kommunstyrelsen och utbildningsnämndens verksamheter med särskilt 
fokus på riktade statsbidrag 

Expedierats till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonom Ida Nilsson 
Ekonomichef Jonas Eriksson 
Chef sektor utbildning Maria Appelgren 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 205                                                   Dnr 2016/00461  

Detaljbudget 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget för år 2018 i enlighet med upprättat 
förslag. 

Marie Engström-Rosengren (V) och Mats Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Engström-Rosengrens (V) yrkande. 

Ledamöterna från socialdemokraterna deltar ej i beslutet. 
 
Ledamöterna från socialdemokraterna lämnar en protokollsanteckning, se bilaga 1.     

Bakgrund 

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om sin detaljbudget för kommande år. 
Detaljbudgeten utgår från den av kommunfullmäktige antagna budgetramen.  
 
Ekonomienheten har upprättat detaljbudgetförslag för år 2018 för kommunstyrelsens 
verksamheter. 
 
I stort innebär upprättat förslag till detaljbudget 2018 för kommunstyrelsen en 
effektivisering om 0,5 procent och en upptagen buffert om 1 procent. I den 
beslutade ramen för kommunstyrelsens verksamheter finns ramökningar för de 
allmänna valen, medlemskap till RÖS och en ramökning för kommunrevisionen. I de 
antagna ramarna finns även upptaget att kommunstyrelsens medel till förfogande 
minskas under 2018.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att omfördelning av kommunstyrelsens buffert 
om 1300 tkr ska göras enligt följande: 
 
Kommunchef: + 55 tkr 
Lednings och verksamhetsstöd: + 373 tkr 
Tillväxtenheten: +106 
Ks till ff och socioekonomi:+300 tkr 
Arbetsmarknadsenheten: +32 tkr 
Fritidsavdelningen: +75 tkr 
Kulturavdelningen: + 359 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 205 (forts.)                                                  Dnr 2016/00461  

___________________________________ 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.  

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Engström-Rosengrens (V) yrkande och 
arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Ledamöterna från socialdemokraterna meddelar att de önskar lämna en skriftlig 
protokollsanteckning vilket godkänns av ordförande Johan Abrahamsson (M). 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 425/2017 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-27, Budget 
2018 för kommunstyrelsens verksamheter.  

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Ida Nilsson 2017-11-23, Budget 2018 för 
kommunstyrelsens verksamheter    
 
Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2018 

Expedierats till: 
Ekonom Ida Nilsson,  
Ekonomichef Jonas Eriksson 
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Kommunstyrelsen 

Bilaga 1 – Protokollsanteckning 

 
Prototokollsanteckning § 205 

Då vi röstat för en annan budgetfördelning som skulle inneburit mer resurser åt 
kommunstyrelsen väljer vi att inte delta i detaljbudgeten. 

Den detaljbudget som alliansen idag ställt sig bakom beskriver besparingar på 2,3 miljoner 
kr som i flera fall kommer slå hårt mot kommunstyrelsen verksamhet och bland annat 
riskerar att slå sönder vår fina kulturverksamhet. Istället för att minska avgiften till 
musikskolan och ha ökade öppettider på biblioteket blir konsekvensen minskade 
elevtimmar och minskade öppettider.  En annan konsekvens som tas upp är minskade 
fackliga aktiviteter. Vi befarar att arbetsmiljön och anställningsvillkoren på sikt kommer 
försämras av att fackföreningarna återigen får betala för alliansens otillräckliga 
budgetramar. 

 
Ledamöterna för socialdemokraterna       
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Kommunstyrelsen 

Ks § 206                                                   Dnr 2017/00121  

Återrapport från socialnämnden maa underskott i prognos 4 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

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 fullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt 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.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-08 att kalla presidiet för 
socialnämnden för att beskriva de åtgärder som nämnden ämnar vidta för att uppnå 
en budget i balans innevarande år.  
 
Chefen för sektor stöd och omsorg samt presidiet i socialnämnden redogör på 
sammanträdet för de åtgärder som nämnden kommer att vidta för att uppnå en 
budget i balans.  

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 § 428/2017. 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-26, 
Återrapport från socialnämnden med anledning av underskott i prognos 4.  

Protokollsutdrag SN § 116/17.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 206 (forts.)                                                  Dnr 2017/00121  

 

Expedierats till: 
Socialnämnden Helena Andersson 
Socialchef Lotta Hjoberg 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 207                                                   Dnr 2016/00039  

Målprognos 4 för samtliga nämnder (2017) 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner målprognos 4 för nämndernas mål år 2017.  

Bakgrund 

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan Hur kan 
nämnderna/styrelsen bidra till förverkligandet av visionen? Utifrån detta formulerar 
nämnderna fem och styrelsen åtta mål som har anknytning till ett eller flera 
fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet för att säkerställa att det 
finns resurser att genomföra målen. Målen följs upp i samband med 
budgetuppföljningen, det vill säga i samband med ekonomiska prognoser samt i 
delårsrapport och årsbokslut. 
 
Målprognoserna redovisas som grönt, gult eller rött där: 

Grönt = Målet kommer att uppfyllas 

Gult = Målet kommer delvis uppfyllas 

Rött = Målet kommer inte att uppfyllas. 
 
Nämnderna och styrelsen har för år 2017 formulerat totalt 28 stycken nämndmål 
med tillhörande etappmål. Socialnämnden, utbildningsnämnden, tekniska nämnden, 
miljö-och byggnadsnämndens prognoser för period 4 är att alla deras mål kommer 
uppfyllas. Kommunstyrelsens prognos är att sex av åtta mål kommer att uppfyllas 
och två mål endast delvis kommer uppfyllas.  
 
Ekonom Cathrin Hurtig Andersson har upprättat prognos 4 för nämndernas mål år 
2017. Prognosen redovisas på sammanträdet 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 437/2017.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 207 (forts.)                                                  Dnr 2016/00039  

___________________________________ 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-26, 
Målprognos 4 för nämndernas mål (2017). 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig-Andersson 2017-11-12, 
Målprognos 4 för nämndernas mål år 2017. 
 
Målprognos 4 2017.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 208                                                   Dnr 2016/00370  

Återrapportering av kommunstyrelsens internkontroll med 
anledning av resultaten efter kontrollperiod 1 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-08 att kalla representanter från 
sektor ledning för att beskriva de åtgärder som sektorn ska vidta för att samtliga 
kontroller i internkontrollen för år 2017 ska bli godkända. Återrapporteringen ska 
även innefatta ett förtydligande kring hur mätningarna av kontrollerna har 
genomförts. 
 
Kommunstyrelsens internkontroll 2017 omfattar tio stycken kontroller. Tre av 
kontrollerna redovisade en mindre avvikelse (d.v.s. gult) mot plan vid kontroll. Dessa 
kontroller är följande: 

- Kontroll att webbsidor uppdateras 

- Kontroll att inköp i kommunen följer avtal 

- Kontroll att rutiner vid kort- och långtidsfrånvaro följs 

 
Ekonomienheten har kontaktat ansvariga för respektive kontroll som uppvisat 
avvikelse mot plan för att efterhöra vilka åtgärder som kommer vidtas för att uppnå 
grönt resultat samt även få information kring hur kontrollerna/ 
mätningarna har genomförts. 
 
Uppdaterade webbsidor 

Mätningen har genomförts på så sätt att kommunikationsenheten tagit fram en lista 
över alla sidor på kommunens hemsida som hade ett publiceringsdatum som inte 
ändrats under 2017. Listan skickades sedan ut till ansvariga chefer med uppmaning 
att uppdatera de sidor som hade gammalt publiceringsdatum.  
 
För att kontrollen ska bli godkänd (d.v.s. grön) krävs att ingen av kommunens 
webbsidor har ett publiceringsdatum som är äldre än sex månader. 
 
Inköp följer avtal 

Kontrollerna har skett på kommunövergripande nivå. Stickprov har genomförts på 
inköp och verksamheternas frågeställningar och behov ligger till grund för 
kontrollerna och bedömningen. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 208 (forts.)                                                  Dnr 2016/00370  

______________________________ 
 
Kommunen har numer ett uppföljningsverktyg (Bubo) som används för analys och 
uppföljning av inköp och avtal. Det finns idag inga resurser för arbete i Bubo, men 
verktyget kan det skapas stora möjligheter att hitta mönster och sätt för att analyser 
inköp.  
 
För att kontrollerna ska bli godkända (gröna) krävs förutom aktivt arbete med 
uppgifterna från Bubo ett förändrat arbetssätt i hela organisationen med hög 
delaktighet och förståelse från berörda. 
 
Rutiner vid kort- och långtidsfrånvaro följs 

I de ärenden som inte uppfyller det mål som är uppsatt, tas det en kontakt med chef 
och det erbjuds hjälp och stöttning kontinuerligt. Det görs även uppföljning i 
rehabiliteringsverktyget Adato om inaktiva dagar i rehab-ärendena. Uppsatt mål är 
mindre än 30 dagar.  

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 § 438/2017. 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-26, 
Återrapport av kommunstyrelsens internkontroll med anledning av resultaten efter 
kontrollperiod 1.  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Håcan Lundqvist 2017-11-23, 
Återrapportering av kommunstyrelsens internkontroll – kontrollperiod 1 år 2017 

 

Expedierats till: 
Controller Håcan Lundqvist 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-11 

Sida 14 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 209                                                   Dnr 2017/00392  

Plan för internkontroll 2018 (Kommunövergripande + 
nämndspecifika) 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till plan för internkontroll för år 
2018 med förändringen att kontrollpunkt nr sju (uppdaterade webbsidor) stryks och 
att en punkt om visselblåsarfunktion läggs till (med kontrollen att eventuella 
”visslingar” följs upp).  

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära 
syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll syftar 
till att: 

- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi 

- Styra mot effektivitet 

- Ha ordning och reda 

- Skapa trygghet 

Varje år beslutas om en plan för intern kontroll där kommunstyrelsen väljer att 
fokusera på några speciellt viktiga kontrollmoment. Sektor ledning har utarbetat ett 
förslag till plan för intern kontroll för år 2018. Planen innefattar kommunstyrelsens 
nämndspecifika kontroller (nr. 1-4) samt obligatoriska kommungemensamma 
kontroller (nr. 5-9).  
 
Aktuella områden för internkontroll 2018: 

1. Kontroll att inför beslut om samråd och granskning att nödvändig fakta finns 
framtagen. Kontroll av att checklista är signerad. 

2. Kontroll att vid den årliga revisionen av systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, 
erforderliga åtgärder samt förändringar av riskbedömning och handlingsplan 
genomförs. Via årlig revision av SAM. 

3. Kontroll att av nämnden fastlagda handläggningstider i dokumentet ’Kvalitetsmål 2017’ 
följs. Uppföljning med hjälp av ärendehanteringssystem. 

4. Kontroll att följa upp verksamhet miljö- och byggs mätningar av kundbemötande. 
Enkät till kunder med systemet Netigate. 
 

5. Kontroll att kommunens krisplaner är uppdaterade . 
Att sektorn har en krisledningsplan och en larmlista för ledningsgruppen som 
uppdaterats under det senaste året. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 209 (forts.)                                                  Dnr 2017/00392 
______________________________ 
 

6. Kontroll att kommunen följer dataskyddsförordningen. 
Att sektorn har en sammanställning över vilka personuppgiftsbehandlingar som utförs i 
verksamheterna. 

7. Kontroll att kommunens webbsidor är uppdaterade. 
Att publiceringsdatum är uppdaterat. 

8. Kontroll att inköp i kommunen följer avtal. 
Inköpsanalys av upphandlingsenheten. 

9. Kontroll att rutiner (aktiviteter) vid kort- och långtidsfrånvaro följs.  
Enkätundersökning och stickprovskontroll i rehabiliteringssystemet av 
personalenheten.  

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 § 439/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-26, Plan för 
internkontroll år 2018.  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Håkan Lundqvist 2017-11-20, Plan för intern 
kontroll samt obligatoriska kommungemensamma internkontrollpunkter år 2018. 
 
Förslag till internkontrollplan 2018 

 

Expedierats till: 
Controller Håcan Lundqvist 
Samtliga sektorchefer 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 210                                                   Dnr 2017/00391  

Finansiell profil Mariestads kommun 2014-2016 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Bakgrund 

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har utvecklat en finansiell 
benchmarkingmodell som man kallar för ”Den finansiella profilen” och den används 
av cirka 150 kommuner i Sverige.  
 
Varje kommun som samarbetar med KFi erhåller årligen en rapport kring modellen. 
Mariestads kommun har nu fått årets (2017) rapport som omfattar perioden 2014-
2016.  
 
Slutsatsen från rapporten är att den finansiella utvecklingen för perioden 2014-2016 
har resulterat i en svagare finansiell profil och att under 2016 var alla de fyra 
finansiella perspektiven svagare eller låg på ett lägre genomsnitt än för Västra 
Götaland och Hallands län men även i förhållande till riket.  

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 § 440/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-26, 
Finansiell profil Mariestads kommun 2014-2016.  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Håcan Lundqvist 2017-11-20, Finansiell 
profil för Mariestads kommun 2014-2016 
 
KFi-rapport 

Expedierats till: 
Controller Håcan Lundqvist 
Ekonomichef Jonas Eriksson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 211                                                   Dnr 2017/00379  

Göteborgs filmfestival 2018 - visning av premiärfilm i regionens 
kommuner 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun inte ska delta i Göteborgs 
filmfestival 2018.    

Ledamöterna i socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Ekeroths (S) yrkande.     

Bakgrund 

Kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen, Conny Brännberg, och 
kulturchefen för koncernavdelningen kultur i Västra Götalandsregionen, Staffan 
Rydén har i en skrivelse till samtliga kommuner i Västra Götaland uppmuntrat 
kommunerna att delta i Göteborgs filmfestival 2018 genom att samsända festivalens 
premiärfilm via länk.  
 
Regionen har de senaste åren stöttat digitaliseringen av hittills 56 biosalonger. I fjol 
fyllde filmfestivalen 40 år. Ambitionen var då att premiärfilmen skulle sändas på 40 
platser runt om i Västra Götaland. Man lyckades nästan då man kom upp i 38 
deltagande kommuner. 

 

Fredagen den 26 januari 2018 har filmfestivalen sin nästa premiär. När regionen 
bildades var ambitionen att det skulle bli ”kommunernas region”. Den moderna 
tekniken gör att gemensamma upplevelser kan delas på flera ställen. Förhoppningen 
från regionen är att visningen av premiärfilmen kan öppna en dörr för föreläsningar, 
konferenser och olika former av möten i de digitala salongerna och bli en del av 
kulturnämndens Biolyft som ska utveckla biograferna till moderna mötesplatser. 
 
Ida Ekeroth (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska undersöka 
möjligheterna att delta i Göteborgs filmfestival och om möjligt delta. Motionen har 
överlämnats till sektor ledning för beredning. 

Kulturchefen är lite kluven till huruvida Mariestads kommun bör delta i 
filmfestivalen eller ej. Det råder definitivt ingen tvekan om alla positiva konsekvenser 
regionens satsning på digitalisering har fört med sig, eller på de möjligheter som finns 
i att göra arrangemang kring film, föreläsningar och konferenser. Filmfestivalen i 
Göteborg är dessutom ett stort och viktigt arrangemang för Göteborg och 
kultursverige. Kulturchefen ställer sig dock frågan om inte Filmfestivalen ändå är ett 
så angeläget besöksevent att det både kräver och förtjänar sin analoga publik och är 
rädd att det finns en risk att publikarbetet i Mariestad kommer att gå trögt då 
arrangemang på landsbygd också behöver en lokal förankring.   
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Kommunstyrelsen 

Ks § 211 (forts.)                                                  Dnr 2017/00379  
 
______________________________ 

Kultur- och fritidsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar bifall på motionen om att Mariestads kommun ska delta i Göteborgs 
filmfestival 2018.  

Björn Fagerlund (M) tillstyrker kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut.  

Därefter yrkar Fagerlund (M) avslag på Ekeroths (S) yrkande om bifall av motionen att 
Mariestads kommun ska delta i Göteborgs filmfestival 2018. 

Ordförande Johan Abrahamsson ställer Ida Ekeroths yrkande om bifall av motionen och 
Björn Fagerlunds (M) avslagsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Fagerlunds avslagsyrkande. 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kfu § 71/2017. 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-28, 
Deltagande i Göteborgs filmfestival 2018 - visning av premiärfilm.  

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-11-22, Göteborgs 
filmfestival 2018 – visning av premiärfilm i regionens kommuner   
 
Skrivelsen ”Hjälp oss att rulla ut röda mattan i regionen” från Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd 2017-11-10     

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Ida Ekeroth) 
(Kulturchef Maria Henriksson) 
(VG-regionens kulturnämnd) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 212                                                   Dnr 2017/00402  

Mariestads historia, förhistorien - tillkomsten 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ser ett stort värde för Mariestad i Åke Möllers publicering av 
boken Mariestads historia, förhistorien – tillkomsten, och beslutar därför att bidra 
med en summa 50 000 kronor för att möjliggöra en publicering av boken. 
 
En överenskommelse gällande utbetalning av bidraget för publicering kommer att 
upprättas mellan kommunen och författaren. I det fall boken inte ges ut, har 
kommunen rätt att återkräva utbetalat bidrag.  
 
Summan om 50 000 kronor tas från kommunstyrelsens medel till förfogande 2018.  

Bakgrund 

Lokalhistorikern Åke Möller har till kultur- och fritidsutskottet inkommit med en 
ansökan om ekonomiskt stöd för publicering av en bok om Mariestad; Mariestads 
historia, förhistoria - tillkomsten. Boken omfattar förhistorien, grundandet och några 
år in på 1600-talet. Åkes förhoppning är att kunna ge ut boken på ett etablerat förlag 
där han kan få professionell hjälp med redigering, illustrationer och marknadsföring. 
Han har tidigare erhållit bidrag från Grevillis fond, John Hedins stiftelse och 
Ullervad-Leksbergs hembygdsförening, och har därför lite kapital att ta med sig till 
utgivningen. Förutsättningarna för att förverkliga utgivningen skulle stärkas 
ytterligare med stöd också från Mariestads kommun. 
 
Åke Möller har forskat om Mariestads historia i mer än 30 år. Forskningsresultaten 
har publicerats i ett stort antal artiklar i tidningar och tidskrifter (inte minst i 
Mariestadstidningen). Åke har också skrivit och publicerat tre böcker: 

- Det gamla Leksberg. Fyra sockenbeskrivningar från åren 1784-1914 (1992) 

- Flygmaskinen som inte kunde flyga. En bok om mångsysslaren, motorcykeln 
och flygpionjären Erik Hallberg (2000) 

- Från Anders till Anders. Norlanders under fem generationer (2013) 

 
Då det hittills forskats väldigt sparsamt kring Mariestads äldre historia och inte heller 
finns något publicerat material, skulle det vara av betydande värde för Mariestads 
kommun att i form av en bok ha/få tillgång till den forskning som Åke Möller gjort. 
Långt ifrån alla städer har en lokalhistoriker av Åke Möllers rang, som dessutom har 
säkerställt att stadens historia blir dokumenterad och känd för allmänheten. Den 
gemensamma historian är mycket viktigt för den lokala identiteten, men är också av 
ett stort generellt historiskt värde. Mariestads tidiga historia dockar direkt an till den 
dåtida svenska rikspolitiken och kan belysa den utifrån ett kompletterande 
perspektiv.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 212 (forts.)                                                   Dnr 2017/00402  

________________________________ 

 
Åke Möller har inte preciserat någon summa på det sökta stödet, men publiceringen 
av boken har ett sådant värde för Mariestad så förslagsvis bör bidraget från 
Mariestads kommun uppgå till 50 000 kronor.  

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 

Protokollsutdrag Kfu § 72/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-24, Ansökan 
om ekonomiskt stöd för publicering av bok om Mariestads historia 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-11-23, Mariestads 
historia, förhistorien – tillkomsten 
 
Ansökan från Åke Möller om ekonomiskt stöd för publicering av en bok om 
Mariestads historia, 2017-11-17 
 
Inledningen med förord till boken Mariestads historia, förhistorien - tillkomsten 

Expedierats till: 
Åke Möller 
Ekonomichef Jonas Eriksson 
Ekonom Ida Nilsson 
Kulturchef Maria Henriksson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 213                                                   Dnr 2017/00389  

Samverkan Destination Göta kanal 2018-2020 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att medverka i ”Samverkan Destination Göta kanal 2018-
2020” till en finansiering om 100 000 kr per år under aktuell treårsperiod. 

 Summan om 100 000 kronor finansieras via kommunstyrelsens budget, ansvar 1051. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande som politisk 
representant i styrgruppen. 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att utse turistchefen till representant i arbetsgruppen.  

Bakgrund 

Syftet med samverkan Göta kanal har sedan starten 1999 varit att kommuner, 
regioner och företag med gemensamma medel ska verka för: 
 

- utveckling längs med hela kanalen 

- att bidra till förutsättningar för företagande 

- att stimulera utveckling av tjänster och produkter  

- att kommunicera det gemensamma varumärket och destinationen Göta kanal.  

 
Perioden 2015-2017 har företagsnätverket Officiell Partner Göta kanal, med 
entreprenörer inom boende, mat, upplevelser och aktiviteter, utvecklats 
framgångsrikt och engagerat. Vidare har landbaserad turism vid och längs med 
kanalen gett nya möjligheter att utveckla Destination Göta kanal främst genom fokus 
på cykel. En avsiktsförklaring för nationell cykelled Göta kanal har under perioden 
överenskommits och ligger nu till grund för att konkret etablera densamma senast år 
2020.  
 
Målsättning  

Att genom samverkansmodellen fortsätta verka för och vidareutveckla destination 
Göta kanal tillsammans med involverade offentliga och privata aktörer. I tydliga 
roller koordinera ansvar och uppdrag mellan partnerna; region, kommun, företag och 
samverkan, för effektivare framdrift och därigenom både kostnads- och 
resurseffektivt förverka för uppsatta mål. 
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______________________________ 

 

Genom samarbetsmodellen på sikt få en samordning av kort- och långsiktiga planer i 
offentlig och privat sektor, samt att därigenom minska hinder och istället skapa 
förutsättningar för tillväxt.  
 
Genom att stärka företagen, lyfta profilpaket, produkter, tjänster och upplevelser, 
samt samordna evenemang och event möjliggörs ökad omsättning, fler och nöjdare 
besökare samt förlängning av säsongen.  
 
Genom ett resurs- och kostnadseffektivt sätt verka för kommunikation av produkter, 
platser och varumärket Göta kanal till utvalda målgrupper och marknader i Sverige 
och utlandet. 
 
Arbetsområden 

Samverkan  

- I samråd verka för sammanhållen ansats för utveckling inom offentliga och 
privata sektorer.  

- Företräda destinationen i nationella och internationella sammanhang.  

- Verka för statistik, data, analys och underlag anpassade/avgränsade för och 
till destinationen.  

- Möjliggöra och verka för finansiering för utveckling och förbättringsåtgärder 
i destinationen.  

 

Utveckling  

- Stärka, samordna och utveckla företagsnätverk.  

- Skapa synergier för kostnads- och resurseffektiva utvecklingsinsatser.  

- Driva och verka för tillgänglighet.  

- Arbeta med långsiktighet och samordning av planering och investeringar, 
både offentligt och privat.  

 

Digital infrastruktur, kommunikation och varumärke  

- Vidareutveckla kommunikationskanaler som driver affärer, skapar 
reseanledningar och ökar tillgänglighet.  

- Synliggöra Destination Göta kanal genom kostnads- och resurseffektiva 
insatser och aktiviteter inom Sverige och utomlands.  

- Vårda och utveckla det starka varumärket Göta kanal.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 213 (forts.)                                                  Dnr 2017/00389  

 

______________________________ 
 

- Aktiv bearbetning av press, media och reseledet för ökad 
destinationskännedom och verka för reseanledningar till och inom 
destinationen.  

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 § 430/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-26, 
Samverkan Destination Göta kanal 2018-2020.  

Tjänsteskrivelse upprättad av turistchef Lotta Samuelsson 2017-11-20, Samverkan 
Destination Göta kanal 2018-2020 
 
Beskrivning av Samverkan Göta kanal 2018-2020.  
 
Hemställan 
 
Anteckningar från styrgruppsmöte Göta kanal 

 

Expedierats till: 
Turistchef Lotta Hjoberg 
Näringslivschef Mats Widhage 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Ekonomichef Jonas Eriksson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 214                                                   Dnr 2016/00136  

Bostadsförsörjningsprogram för Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till bostadsförsörjnings-
program för Mariestads kommun år 2017-2025.  

Bakgrund 

Bostadsbyggandet står i fokus i hela vår region. Med anledning av detta gav 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2016 stadsplaneavdelningen i uppdrag 
att upprätta ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för Mariestads kommun. 
Planavdelningen har i enlighet med uppdraget upprättat ett förslag till program som 
även har samråtts med kommunchefens ledningsgrupp.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-27 att förslaget till 
bostadsförsörjningsprogram för Mariestads kommun skulle bli föremål för samråd. 
Samrådet pågick under perioden 6 oktober 2017 till och med 10 november 2017. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och 
således ett strategiskt kommunövergripande dokument. Syftet med 
bostadsförsörjningsprogrammet är att tydliggöra kommunens bostadspolitik samt att 
upprätta detaljplaner för att kunna tillgodose en stor efterfrågan av bostäder. 
Bostadsförsörjningsprogrammet vilar starkt på prognoser om framtiden, vilket gör 
att det inte är en exakt vetenskap.  
 
För att främja ett ökat byggande har regeringen genomfört ändringar i plan- och 
bygglagen och initierat en kontinuerlig dialog med kommunerna genom att skärpa 
kravet på bostadsförsörjningsprogram. Minst en gång per mandatperiod ska en dialog 
om bostadsförsörjning ske mellan kommunen och länsstyrelsen. 
 
Enligt lagen om bostadsförsörjning (SFS 2000:1 383) ska kommunen samråda med 
berörda kommuner samt ge Länsstyrelsen och aktörer med ansvar för regionalt 
tillväxtarbete tillfälle att yttra sig.  
 
I samrådshandlingen för Mariestads översiktsplan 2030 fastslog kommunen om nya 
övergripande mål och ställningstaganden för planering och byggande. Samma 
principer präglar även bostadsförsörjningsprogrammet. Ett mål som har fått stor 
uppmärksamhet i både översiktsplanen och bostadsförsörjnings-programmet är 
kommunens målsättning att bygga 2000 nya bostäder fram till år 2025. Målet 
härstammar från Boverkets analys där det framkommer att det är stor bostadsbrist i 
Sverige och att det finns ett behov av att tillskapa 700 000 nya bostäder i landet. 
Utslaget på en stad i Mariestads storlek innebär det att kommunen behöver bygga 
cirka 1700 - 2000 bostäder.  
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______________________________ 

 
I bostadsförsörjningsprogrammets beskrivs olika stadsbyggnadskvaliteter som 
åskådliggör stadsplaneavdelningens syn på hur Mariestads stadsmiljö bör utformas i 
en tid av stora förändringar. Det finns idag många utmaningar inom 
stadsplaneringen. En viktig aspekt i den framtida stadsplaneringen är att den ska 
främja en hållbar utveckling med människan i centrum, för att Mariestad ska bli en 
bra stad att såväl besöka som att bo och verka i.  
 
De föreslagna stadsbyggnadsprinciperna i programmet är tänkta att ge vägledning i 
den konkreta utformningen av Mariestads stadsmiljöer. De ska vara ett arbetsverktyg 
i den praktiska stadsplaneringen i såväl detaljplaner som i handläggningen av bygglov. 
Stadsbyggnadsprinciperna är ett första steg i arbetet med att utveckla diskussioner 
kring stadskvaliteter som kan leda till gemensamma förhållningssätt i viktiga frågor. 
 
Efter samråd har Länsstyrelsen och Gullspång kommun yttrat sig. I 
antagandehandlingen har förändringar av redaktionell karaktär enligt nedan gjorts: 

- Förtydligande av upplåningsformer  

- Förtydligande av Hur planerad bostadsbyggnation leder fram till att olika 
gruppers bostadsbehov tillgodoses 

- Förtydligande av bostadsbehov för våldsutsatta och ekonomiskt resurssvaga 

- Förtydligande av upphovsman bakom prognoser 

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 § 432/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-26, Beslut 
om antagande: Bostadsförsörjningsprogram för Mariestads kommun.  

Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Mona Nilsson 2017-11-26, Beslut om 
antagande: Bostadsförsörjningsprogram för Mariestads kommun 
 
Antagandehandling: Bostadsförsörjningsprogram för Mariestads kommun 
 
Samrådsredogörelse 
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Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Planarkitekt Mona Nilsson) 
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Motion om handlingsplan för införande av digitala tjänster 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen.  

Bakgrund 

Janne Jansson (S) har i en motion föreslagit att det inom kommunen ska tas fram en 
handlingsplan för införande av digitala tjänster.  
 
Den ökade digitaliseringen i samhället ställer nya krav på kommunernas förmåga att 
både effektivisera sitt arbetssätt och möta omvärldens förväntningar på nya, 
förenklade och digitala sätt att interagera med kommunen. 
 
Inom MTG-kommunerna pågår ett arbete mot en ökad digitalisering och 
verksamhetsutveckling med stöd av IT. Införande av en e-tjänsteplattform har 
identifierats som en mycket viktig framgångsfaktor i detta arbete. En e-
tjänsteplattform kan i korthet beskrivas som en lösning för att kunna hantera interna 
och externa e-tjänster (i motionen kallad digitala tjänster). 
 
IT-nämnden föreslog 2017-05-29 MTG-kommunerna att tillsammans köpa in en e-
tjänsteplattform och skickade en remiss till kommunstyrelserna i MTG-kommunerna 
för ställningstagande. IT-nämnden beslutade vid detta möte om ytterligare ett 
uppdrag. IT-chefen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på hur IT-avdelningen kan 
införskaffa en e-tjänsteplattform, sätta upp en organisation för förvaltning och 
utveckling av e-tjänster samt ett förslag till kostnads-fördelning utifrån en kommande 
fördelningsmodell för IT-kostnader. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-13 om ett kommunövergripande mål för år 
2018 med inriktning mot att ta fram en strategi för digitalisering med 
kommunövergripande handlingsplan. I en sådan strategi med handlingsplan kommer 
även e-tjänster att ingå. I och med ovanstående resonemang är arbetet med att införa 
fler digitala tjänster påbörjad och en strategi med handlingsplan kommer att tas fram.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) tillstyrker förslag till beslut.  

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

Ks § 215 (forts.)                                                  Dnr 2016/00468  

______________________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 435/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-26, Svar på 
motion om handlingsplan för införande av digitala tjänster.  

Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor ledning Katarina Lindberg 2017-11-15, 
Motion om handlingsplan för införande av digitala tjänster 
 
Motion från Janne Jansson (S) om Motion – Införande av en handlingsplan för 
digitala tjänster, 2016-12-21 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Chef sektor ledning) 
(Janne Jansson) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 216                                                   Dnr 2017/00238  

Gemensam e-tjänstplattform 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom IT-nämndens beslut från den 29 maj 
2017 att MTG-kommunerna tillsammans köper in en e-tjänstplattform vilket innebär 
att IT-nämnden kommer att: 

- Direktupphandla och driftsätta en ny e-tjänstplattform för MTG-
kommunerna. 

- Sätta upp en mindre organisation (motsvarande kostnad för en årsarbetare) 
för att utveckla och förvalta MTG-kommunernas e-tjänster. 

- Etablera en styrgrupp bestående av kommuncheferna för prioriteringar och 
beslut om e-tjänster för kommunerna. 

- Hantera den beräknade årskostnaden om 720 000 kr för grundläggande e-
tjänstplattform och motsvarande en årsarbetare som en kommun-gemensam 
kostnad i den nya fördelningsmodellen för IT-kostnader.  

Bakgrund 

Den ökade digitaliseringen i samhället ställer nya krav på kommunernas förmåga att 
både effektivisera sitt arbetssätt och möta omvärldens förväntningar på nya, 
förenklade och digitala sätt att interagera med kommunen. 
 
Inom MTG kommunerna pågår ett arbete mot en ökad digitalisering och 
verksamhetsutveckling med stöd av IT. Införande av en e-tjänstplattform har 
identifierats som en mycket viktig framgångsfaktor i detta arbete. 
 
En e-tjänstplattform kan i korthet beskrivas som en lösning för att kunna hantera 
interna och externa e-tjänster. 
 
IT-nämnden föreslog 2017-05-29 (§ 23) MTG-kommunerna att tillsammans köpa in 
en e-tjänstplattform. Kommunstyrelserna i MTG-kommunerna har fått en förfrågan 
att ställa sig bakom IT-nämndens beslut. IT-nämnden beslutade vid detta möte om 
ytterligare ett uppdrag. IT-chefen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på hur IT-
avdelningen kan införskaffa en e-tjänstplattform, sätta upp en organisation för 
förvaltning och utveckling av e-tjänster samt lämna ett förslag till kostnadsfördelning 
utifrån en kommande fördelningsmodell för IT-kostnader.  
 
I bifogad utredning redogörs för IT-chefens uppdrag. I underlaget föreslår IT-chefen 
kommunstyrelserna i MTG-kommunerna att ställa sig bakom att IT-nämnden ger IT-
avdelningen i uppdrag att: 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 216                                                   Dnr 2017/00238  

______________________________ 
 

- Direktupphandla och driftsätta en ny e-tjänstplattform för MTG-
kommunerna. 

- Sätta upp en mindre organisation (motsvarande kostnad för en årsarbetare) 
för att utveckla och förvalta MTG-kommunernas e-tjänster. 

- Etablera en styrgrupp bestående av kommuncheferna för prioriteringar och 
beslut om e-tjänster för kommunerna. 

- Hantera den beräknade årskostnaden om 720 000 kr för grundläggande e-
tjänstplattform och motsvarande en årsarbetare som en kommun-gemensam 
kostnad i den nya fördelningsmodellen för IT-kostnader 

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 § 436/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-26, 
Gemensam e-tjänstplattform inom MTG.  

Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor ledning Katarina Lindberg 2017-11-22, 
Gemensam e-tjänstplattform 
 
Sammanträdesprotokoll från IT-nämnden 2017-05-29 (ITN§23) 
 
Förfrågan om inköp av E-tjänsteplattform 
 

Utredning - Inköp av gemensam e-tjänsteplattform för MTG-kommunerna 

 

Expedierats till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
IT-chef Christoffer Olsson 
Samtliga sektorchefer 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 217                                                   Dnr 2017/00410  

Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning 2018 - 2020 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna upprättat samarbetsavtal om energi – 
och klimatrådgivning mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner för åren 
2018-2020.    

Bakgrund 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har tidigare kommit överens om 
att bedriva gemensam energi- och klimatrådgivning. Avtalsperioderna följer 
Energimyndighetens finansiering av verksamheten. Nuvarande avtal löper ut 2017-
12-31 och behöver förnyas.  
 
Från 2017 ändrades finansieringen från att kommunerna tidigare har fått 280 000 
kr/kommun och år till följande belopp: 
 

Mariestads kommun 266 000 kr 

Töreboda kommun   95 000 kr 

Gullspångs kommun   60 000 kr 
 

De nya stöden grundas på storleken av energirådgivningens målgrupper. 
Samarbetsavtalet har skrivits om och anpassats efter de nya stödnivåerna inför 2017. 
Samarbetsavtalet för 2018-2012 är identiskt med tidigare avtal förutom uppdateringar 
av datum och namn.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.  

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna 
upprättat samarbetsavtal om energi – och klimatrådgivning mellan Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner för åren 2018-2020.   

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enlig förslaget.     
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 444/2017. 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-26, 
Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning 2018 - 2020.  

Tjänsteskrivelse upprättad av energirådgivare Peter van der Tol 2017-11-21, 
Samarbetsavtal om energi och klimatrådgivning 2018-2020 
 
Samarbetsavtalet för energi- och klimatrådgivning mellan Gullspångs, Mariestads och 
Töreboda 

 

 

Expedierats till: 
Energirådgivare Peter van der Tol 
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Ks § 218                                                   Dnr 2017/00014  

Handlingar att anmäla 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokoll från möte 2017-11-22 anmäls och läggs till handlingarna. 

Protokoll från möte 2017-12-06 anmäls och läggs till handlingarna. 

___________________________________ 

Avfallshantering Östra Skaraborg 

Protokoll från möte 2017-11-27 anmäls och läggs till handlingarna. 

___________________________________ 

Kultur- och fritidsutskottet 

Protokoll från möte 2017-12-05 anmäls och läggs till handlingarna. 

___________________________________ 

Dialogmöte med Kommunrevisionen (Ks 2017/00301) 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) återrapporterar från dialogmöte med 
kommunrevisionen, 2017-11-22, Ksau § 409/17. 

___________________________________ 

Dialogmöte med Tekniska nämndens presidium (Ks 2017/00093) 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) återrapporterar från dialogmöte med Miljö- 
och byggnadsnämndens presidium 2017-12-06, Ksau § 446/17. 

___________________________________ 

Delegationsbeslut – trafiksamordnare (KS 2017/75) 

Delegationsbeslut avseende skolskjuts för november månad 2017 anmäls och läggs 
till handlingarna.  

 

 

 

 


