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Sammanträdesdatum
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Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 14.00 – 15.30

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Anette Karlsson (M)
Stefan Erikson (M)
John Gunnar Nilsson (M)
Göran Hellström (L)
Sven-Inge Eriksson (KD)
Janne Jansson (S)
Sture Pettersson (S)
Tuula Ojala (S)
Marie Engström Rosengren (V)
Bengt Erik Askerlund (MP)
Anders Karlsson (C)

ordförande
1:e vice ordförande ej § 228
2:e vice ordförande
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare § 228

Övriga deltagare

Björn Petterson (M)
Anders Karlsson (C)

ersättare
ersättare

Jan Hallström (L)
Lotta Hjoberg
Håcan Lundqvist
Annika Björklund
Michael Nordin
Amanda Haglind
Lars Arvidsson
Malin Eriksson

ordförande i socialnämnden § 225
chef sektor stöd och omsorg § 225
controller § 226
kommunikationschef § 227
chef för VA/gata §§ 229-230
VA-ingenjör §§ 229-230
kommunchef
sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 225-245

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-11-28

Anslagsdatum

2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson
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2016-12-23
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Kommunstyrelsen
Ks § 225

Dnr 2016/00140

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
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 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 kommunstyrelsens.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-01 att kalla presidiet för
socialnämnden för att beskriva de åtgärder nämnden ska vidta för att uppnå en
budget i balans för innevarande år. Presidiet i socialnämnden kallades till
arbetsutskottets sammanträde 2016-11-23 och till kommunstyrelsens sammanträde
2016-11-28. Sektorchef Lotta Hjoberg och ordförande i socialnämnden Jan
Hallström (L) redogör för nämndens underskott och åtgärdsplan på mötet.
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

Prognos 4 år 2016 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Åtgärdsplan för socialnämndens
verksamhet med anledning av underskott i prognos 4.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsen
Ks § 225 (forts).
Expedieras till:
Socialnämnden
Ekonomichef Jonas Eriksson
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Kommunstyrelsen
Ks § 226

Dnr 2015/00280

Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2016 kontrollperiod 3.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2015-12-14 internkontrollplanen för år 2016. Planen ska
redovisas för kommunstyrelsen fyra gånger årligen. Kontrollperiod 3 omfattar
tidsperioden 2016-01-01 t.o.m. 2016-08-31.
Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära
syftet är att säkerställa att kommunfullmäktiges fastställda mål uppfylls. Avsikten med
intern kontroll är 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. Planen ska fokusera på några
speciellt viktiga kontrollmoment. Kommunstyrelsen har utarbetat en plan för intern
kontroll för år 2016. Planen innefattar administrativa kontroller samt
redovisningskontroller och avser både kommunstyrelsen (sex stycken) och
kommungemensamma (sex stycken) kontroller.
Kommunstyrelsen har inför i år på ett mer systematiskt sätt genomfört en risk- och
väsentlighetsanalys där tre av styrelsens verksamhetsprocesser valts ut
(budgetprocessen, detaljplanprocessen samt SAM-processen - Systematiskt
arbetsmiljöarbete) och kartlagts som grund för riskanalysen.
Under perioden 2016-01-01 t.o.m. 2016-08-31 har nedanstående kontroller utförts
med följande resultat:
1.

Kontroll att ekonomichefen efter prognos 3 uppdaterat kommande års budget
med senast kända skatteprognos från SKL.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt.

2.

Kontroll att ekonomichefen med respektive sektorchef genomfört en
bedömning av konsekvensanalyserna tillhörande kommande års budget efter
nämndernas beslut om mål och konsekvens.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt.
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3.

Kontroll att stadsplaneavdelningen signerat checklistan inför beslut om samråd
och granskning.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt.

4.

Kontroll att stadsplaneavdelningen stämt av det statliga intresset genom dialog
och/eller formell remittering inför beslut om samråd, granskning och antagande.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt.

5.

Kontroll att stadsplaneavdelningen har identifierat alla sakägare inför beslut om
samråd och granskning.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt.

6.

Kontroll att vid den årliga revisionen av systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM,
erforderliga åtgärder samt förändringar av riskbedömning och handlingsplan
genomförts.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt.

7.

Kontroll att medarbetare inte har någon förtroendeskadlig bisyssla.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt.

8.

Kontroll att nyanställda chefer tar del av och skriver under dokumentet
”Introduktion av nyanställda”.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt.

9.

Kontroll att APT och medarbetarsamtal genomförs enligt avtal/plan.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt.

10. Kontroll att inköp i kommunen följer avtal, när det finns.
Resultat: Mindre avvikelse mot plan, gult.
11. Kontroll att utfakturering (kund) utförs i rätt tid.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt.
12. Kontroll att kompletta beslutsunderlag från verksamheterna inkommer till
kansliet i rätt tid enligt missiv.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur
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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

Skrivelse upprättad av controller Håcan Lundqvist samt chefen för sektor ledning
Stefan Wallenå 2016-10-10, Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan
2016 (kontrollperiod 3).
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2016, kontrollperiod 3.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Redovisning av
kommunstyrelsens internkontrollplan 2016 – kontrollperiod 3.

Expedieras till:
Kommunrevisionen
Chef för sektor ledning Stefan Wallenå
Controller Håcan Lundqvist
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Dnr 2016/00424

Verksamhetsplan och budget för finskt förvaltningsområde 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till verksamhetsplan år 2017 för
finskt förvaltningsområde.
Bakgrund

Mariestads kommun ingår sedan 2015-02-01 i förvaltningsområdet för det finska
språket. Det betyder att sverigefinnar i kommunen har särskilda rättigheter, utöver
det grundskydd som lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)
ger alla fem nationella minoriteter i landet.
I enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut gällande organisation och arbetssätt
för finskt förvaltningsområde, ska en årlig verksamhetsplan och budget upprättas i
dialog med samrådsgruppen. Utgångspunkten för verksamhetsplanen är
minoritetslagstiftningen och de krav som lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk ställer på Mariestads kommun som finskt förvaltningsområde.
De prioriterade satsningarna utgår från de önskemål och synpunkter som
minoritetsrepresentanterna i samrådsgruppen framfört samt resultatet av den
omfattande kartläggningen av de sverigefinska kommuninvånarnas behov och
önskemål som gjordes under våren 2016. Även kommunens interna
samverkansgrupp för finskt förvaltningsområde har konsulterats i samband med att
verksamhetsplanen och budgeten upprättats.
Verksamhetsplanen inklusive budget behandlades på finska samrådsgruppens möte
2016-11-03 och då framkom att samrådsgruppen samtyckte till plan och budget.
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

Skrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2016-11-14,
Verksamhetsplan och budget för finskt förvaltningsområde 2017.
Justerandes signatur
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Förslag till verksamhetsplan 2017 för finskt förvaltningsområde.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Verksamhetsplan och budget
för finskt förvaltningsområde år 2017.

Expedieras till:
Kommunikationschef Annika Björklund
Samordnare för finskt förvaltningsområde Carolina Nordling
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Utdragsbestyrkande

Sida 9

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Sida 10

Kommunstyrelsen
Ks § 228

Dnr 2014/00251

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Fågelö 4:13, Torsö,
Mariestads kommun.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-15 att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för del av Fågelö 4:13.
Planen har varit föremål för samråd och granskning under åren 2015 och 2016. Inkomna synpunkter har föranlett att kvartersmark för bostadsändamål reducerats
avsevärt från ursprungligt förslag. Mark föreslagen för bostadsändamål har ersatts av
mark för friluftsstugor samt verksamheter med anknytning till det rörliga friluftslivet.
Inkomna synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelse och
granskningsutlåtande.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya tomter för bostads/ fritidshusändamål
inom del av fastigheten Fågelö 4:13. Detaljplanen föreslår att cirka 7-8 nya tomter för
bostadsändamål samt verksamheter tillägnade det rörliga friluftslivet tillskapas inom
det fyra hektar stora planområdet. Kvartersmarken är uppdelad i mindre grupper
avskilda av ett sammanhängande grönstråk av naturkaraktär. Tomterna är placerade
så att samtliga ska ha sjökontakt och i huvudsak vara vända mot sydväst.
Planområdet ingår i kommunens LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära läge)
där följande är föreslaget: Laxhall behöver dels utökad parkeringskapacitet för
besökare till Brommö och restaurangen bland annat för trollingekipage, dels
kompletterande verksamheter till restaurangen. Det kan handla om ett mindre hotell,
övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad
hamnkapacitet och fiskförädling.
Antagande av detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads kommun
behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-12. Kommunstyrelsen
beslutade att återremittera ärendet för att inhämta egendomsnämndens
ställningstagande.
Egendomsnämnden har 2016-11-01 meddelat att de tillstyrker kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslut 2016-09-07 § 350.
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Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik 2016-11-02, Beslut om antagande: Detaljplan för del av Fågelö 4:13,
Laxhall, Mariestads kommun
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Planbeskrivning, Antagandehandling
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Granskningsutlåtande
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall., Plankarta
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om antagande:
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Planarkitekt Adam Johansson)

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00353

Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestads kommun

Kommunstyreslens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar att anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 och § 9) i
kommunens VA-taxa höjs med 35 procent fr.o.m. 2017-01-01.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att brukningsavgifterna (§§ 13-14) i kommunens
VA-taxa höjs med 3,9 procent från och med 2017-01-01.

Bakgrund

VA-taxans anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet
till det kommunala VA-nätet. Avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den
allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca
100 tkr i Mariestads kommun. Genomsnittskostnaden för det anläggningsarbete som
krävs för att möjliggöra en anslutning är dock betydligt högre.
Följande områden/utbyggnader exemplifierar utbyggnadskostnaden i aktuella
projekt:
-

Nytt verksamhetsområde i Sjölyckan ca 200 tkr per fastighet

-

Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet

-

Enstaka nyanslutningar i Sjöängen ca 140 tkr per fastighet

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter. Prejudicerande domar pekar mot att
en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50 procent/år för att räknas som
skäligt och rättvist.
Verksamhet teknik föreslår därför att anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 & § 9) i VAtaxan, som ett första steg, höjs med 35 procent från och med 2017-01-01. Med den
föreslagna höjningen finns god marginal till prejudicerande max-höjning, men nivån
med självfinansierande anläggningsavgifter uppnås inte. Det innebär att VAkollektivet får subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter. Att
subventionera anläggnings-avgifter med brukningsavgifter är en vanligt
förekommande bland Sveriges kommuner.
VA-taxans brukningsavgifter
Under flera år har den resultatregleringsfond som funnits i VA-verksamheten
succesivt förbrukats genom medvetna satsningar på en högre förnyelsetakt på främst
ledningsnätet. Under år 2015 lyckades verksamheten nå målet på en förnyelsetakt om
Justerandes signatur
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minst 1 procent och för år 2016 ser takten ut att kunna bibehållas. Prognos 3 år 2016
visar på att verksamheten, precis som budgeterat, kommer att göra ett uttag ur
fonden om drygt 1 900 tkr och efter år 2016 års insatser kommer fonden att uppgå
till ca 500 tkr. För att fortsätta arbetet med ett mål med en förnyelsetakt om 1
procent (s.k. 100-års takt) behöver ytterligare driftmedel tillföras verksamheten.
En avvägning görs i verksamheten om vilka insatser som ska investeringsföras och
vilka som kan driftföras. De projekt som investeringsförs resulterar i en avskrivning
och räntekostnad som belastar driftbudgeten. De projekt som driftförs tas direkt på
resultatet i sin helhet. Vid årsskiftet 2015/2016 höjdes brukningsavgifterna i VAtaxan med 10 procent, vilket resulterade i att ytterligare insatser kunde genomföras
och finansieras med driftmedel. Detta med ambitionen att även kunna minska
investeringsvolymen. Under år 2016 kommer ca 3 000–3 500 tkr i underhållsinsatser
på ledningsnätet i Lyrestad att genomföras som en direkt konsekvens av höjningen.
De senaste årens investeringstakt har ökat verksamhetens kostnader för avskrivning
och ränta med ca 500 tkr/år då investeringsvolymen överstiger den årliga
avskrivningen då avskrivningstider på VA-anläggningar är långa. Investeringsvolymen
för år 2017 är fortsatt hög vilket innebär att driftmedel måste tillföras verksamheten
för att finansiera avskrivningarna.
Utöver de kostnadsökningar som nämnts ovan tillkommer de normala
kostnadsökningarna i form av löneökningar och prisökningar på material med mera.
För att möta den kostnadsökning som uppstått och kostnaderna för en bibehållen
underhållstakt behöver verksamheten tillföras ca 1 600 tkr vilket motsvarar en
höjning av VA-taxans brukningsavgifter med 3,9 procent. En höjning med 3,9
procent innebär att kostnaden för genomsnittsabonnenten med ca 70 kronor per
kvartal.
Brukningsavgiften i taxan:

Idag

Vid +3,9 %

Fast avgift per år:

2 425 kr

2 520 kr

Avgift per 1 000 liter levererat vatten:

19,54 kr

20,30 kr

Bostadsenhetsavgift per år:

825 kr

857 kr

Dagvattenavgift per år:

825 kr

857 kr

Tekniska nämnden beslutade 2016-09-06 att rekommendera kommunfullmäktige i
Mariestads kommun att besluta om att anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 och § 9) i
kommunens VA-taxa höjs med 35 procent fr.o.m. 2017-01-01.
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Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-09 06 § 163, Justering av avgifterna i
VA-taxan i Mariestads kommun.
VA-taxans § 5, § 6, § 9 samt §§ 13-14 före och efter justering.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Justering av avgifterna i Vataxan i Mariestads kommun.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(VA/gata-chef Michael Nordin)
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Dnr 2016/00095

VA-plan för Mariestads kommun 2016-2026

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till VA-plan för Mariestads
kommun 2016-2026.
Bakgrund

Under år 2011 upprättades ett förslag till Strategiplan för VA inom MTG vilket aldrig
antogs. Sedan dess har ett arbete gjorts för att tolka kommunens ansvar för områden
som idag inte försörjs av kommunala VA-tjänster. Samtidigt har det inom respektive
kommun beslutat om LIS-områden där kommunen bör stipulera exploateringar.
Utöver detta finns en del frågor inom VA-verksamheten som är direkt avgörande för
vissa anläggningar beroende på hur kommunerna väljer att exploatera i en framtid.
VA-avdelningen har därför arbetat fram ett förslag till VA Plan för MTG som de
närmsta tio åren ska kunna fungera som en vägledning för strategiska beslut. VA
Planen är framarbetad utifrån vad VA-avdelningen anser vara en för perioden
realistisk genomförandeambition. Den behandlar de s.k. § 6-områdena, vilken
underhållstakt verksamheten ska ha som ambition, vilka verk som ska finnas kvar
och vilka som med överföringsledningar föreslås läggas ned. Planen ger även en bild
av hur en Va-taxa behöver utvecklas över tid för att kunna finansiera insatserna.
Behovet av att VA-planen förankras politiskt är stort, men planen behöver och måste
vara ett levande dokument som följsamt möter utmaningar och möjligheter de tio
närmaste åren.
På tekniska nämndens sammanträde 2016-02-16 beslutades att förslag till VA-plan
MTG 2016-2026 skulle översändas till respektive kommun för yttrande och vidare
beredning. Utifrån dessa yttranden och beredningar har VA-avdelningen uppdaterat
planen.
Det förslag till Strategiplan för VA inom MTG från år 2011, vilken utgör bilaga 1 till
VA-planen, är bilagt för att beskriva status på befintliga anläggningar. Det är endast
där statusbedömningen är annorlunda mot då som anläggningen omnämns i den nu
framtagna VA-planen, VA-plan MTG 2016-2026.
Tekniska nämnden beslutade på sammanträdet 2016-10-11 att rekommendera
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta planen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-01 att återremittera VA-planen
för samordning med det pågående arbetet att ta fram en ny översiktsplan.

Justerandes signatur
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___________________________
De frågeställningar som uppstår i arbetet med ny översiktsplan som är kopplat till
VA-planen är hur man på bästa sätt kan nyttja befintlig och i VA-planen planerad
infrastruktur för vatten och avlopp samt om VA-planen tar höjd för målet om 2 000
nya bostäder.
Dimensionering av avloppsreningsverk
I VA-planen har höjd tagits för en uppdimensionering av Mariestads reningsverk och
Sjötorps reningsverk med anledning av de befintliga bostadsområdena som föreslås
kopplas till respektive reningsverk samt det mål om 2 000 nya bostäder i kommunen
där den absoluta majoriteten kopplas till Mariestads reningsverk.
Mariestads reningsverk är idag dimensionerat för 22 000 personekvivalenter (pe)
(17 000 personer + industri och annat) och i föreslagen plan finns kostnader
upptagna för att dimensionera verket för 25 500 – 30 000 pe. Detta till en kostnad på
40-50 miljoner kronor. En mer detaljerad dimensioneringsnivå med tillhörande kalkyl
kommer att upprättas inför politiskt beslut om genomförande där man bör koppla
tidplan för bostadsbyggande till arbetet med att minska flöden till reningsverket
genom förnyelsearbetet på ledningsnätet.
Sjötorps reningsverk bedöms i nuläget på ett enklare sätt kunna kapacitetförbättras.
Överföringsledningar Lugnås
En uppdimensionering behöver göras oavsett överföringsledningar till Lugnås eller
inte. Att koppla på nuvarande befolkningsmängd i Lugnås till Mariestads reningsverk
motsvarar ca 450 pe och i översiktsplanen förutspås en befolkningsökning i Lugnås
om max 120 personer vilket motsvarar ytterligare ca 100 pe.
De föreslagna överföringsledningarna till Lugnås behöver i detalj kalkyleras och
lönsamhet beräknas innan ett definitivt beslut tas men föreslagen strategi i VAplanen kommer sig i huvudsak av:

Justerandes signatur

-

Reinvesteringsbehov i befintligt reningsverk

-

Ökade krav på utsläppsvillkor

-

Reinvesteringsbehov i befintligt vattenverk

-

Kapacitet-, kvalitet- och sårbarhetsrisk i Svanebergs vattentäkt

-

Möjliggöra för påkopplingar på vägen för att på sikt minska belastningar på
miljön från enskilda avloppsanläggningar i området

Utdragsbestyrkande
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___________________________
Dricksvatten
I den föreslagna VA-planen kommer Lindholmens vattenverk leverera dricksvatten
till de föreslagna utbyggnaderna. I Lindholmens vattenverk finns kapacitet för detta,
dock måste ett arbete utföras för att göra vattenverkets process mer stabil och
anpassas för hårdare krav på dricksvattenkvalitet.
VA-planen som vägledande dokument
Framtaget förslag till VA-plan ska ses som ett levande dokument där varje ”projekt”
genomarbetas, kalkyleras och motiveras inför politiska beslut och ett antagande av
planen bör ses som en stark viljeinriktning för att kunna vara en vägledning för de
strategiska besluts som behöver tas.
Översiktsplan – VA-plan
Sektor samhällsbyggnad är i sin helhet delaktig i både framtagande av VA-plan och
Översiktsplan vilket ska borga för att dessa båda planer synkroniseras.
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 från tekniska nämnden 2016-10-11 § 182, VA-plan för Mariestad,
Töreboda och Gullspång.
Skrivelse upprättad av VA-ingenjör Amanda Haglind, va- och gatuchef Michael
Nordin samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2016-11-09, VA-plan för
Mariestad, Töreboda och Gullspång.
VA-plan MTG 2016-2026, version 2016-09-19, inklusive bilagor.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, VA-plan för Mariestads
kommun 2016-2026.
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden, VA/gata-chef Michael Nordin, VA-ingenjör Amanda Haglind, tf samhällsbyggnadschef Thomas
Johansson, Kommunstyrelsen i Töreboda kommun, Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun)

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00389

Avslutande av fastighetsfond

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta fastighetsfonden år 2016. Beloppet om 10 400
tkr överförs från egen rad inom eget kapital till att ingå i allmänt eget kapital i
balansräkningen.
Bakgrund

Mariestads kommun har sedan år 2003 en fastighetsfond för reglering av fastighetsunderhåll mellan verksamhetsår. I samband med övergång från internhyror till
ramfinansiering hos tekniska nämnden under år 2016 har fastighetsfonden inte någon
funktion då sektor samhällsbyggnad på ett mer direkt sätt ansvarar för hanteringen av
underhållet.
Reglering av förändring sker årsvis i samband med bokslut och fastighetsfonden har
ett belopp 2015-12-31 om 10 379 tkr. Beloppet är en särredovisad del av eget kapital
och har vid ett avslut ingen resultateffekt, endast en omföring inom eget kapital sker.
Redovisningschefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avsluta
fastighetsfonden år 2016 samt att beloppet 10 400 tkr flyttas från egen rad inom eget
kapital till att ingå i allmänt eget kapital i balansräkningen.
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

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2016-10-20, Upphörande av
fastighetsfond.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Avslutande av fastighetsfond.
Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist, Tekniska nämnden, ekonomichef Jonas Eriksson, ekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 232

Dnr 2016/00137

Begäran från tekniska nämnden om investeringsanslag för att
uppföra en ny gruppbostad enligt LSS i kv. Gräshoppan

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tekniska nämndens ett investeringsanslag om
11 000 tkr för att uppföra en ny gruppbostad enligt LSS i kv. Gräshoppan.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-11 att föreslå
kommunfullmäktige att anslå medel för en ny gruppbostad enligt LSS i kv.
Gräshoppan. Tidigare förslag om att långsiktigt hyra gruppbostaden av en extern
entreprenör, som skulle köpa kommunens tomt och därefter uppföra gruppbostaden,
har förkastats. Avsikten är att Mariestads kommun ska bygga och äga gruppbostaden.
Det finns inga medel avsatta i tekniska nämndens investeringsbudget för att
genomföra detta projekt.
Tekniska nämnden beslutade 2016-11-08 att föreslå kommunfullmäktige att anslå
11 000 tkr för uppförandet av en ny gruppbostad enligt LSS, i kv. Gräshoppan,
Mariestad.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-11-08 § 208, Begäran om medel för ny
gruppbostad enligt LSS i kv. Gräshoppan, Hjortstigen i Mariestad”.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Begäran från tekniska nämnden
om investeringsanslag för att uppföra en ny gruppbostad enligt LSS i kv.
Gräshoppan.
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Jonas Eriksson, ekonom Elisabeth Westberg, tekniska nämnden, fastighetschef Bo Theorén, tf
samhällsbyggnadschef Thomas Johansson)
Justerandes signatur
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Dnr 2016/00159

Motion om att ta fram en handlingsplan för att minska matsvinn

Kommunstyreslens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige konstaterar att kostverksamheten sedan tidigare har en
handlingsplan i syfte att minska matsvinnet. Motionen är därmed besvarad.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska ta fram en
handlingsplan för att minska kommunens matsvinn. Vidare föreslås att det ska
genomföras en kampanj/informationsträff för invånarna i kommunen och
medvetandegöra dem om hur varje enskild medborgare kan minska på matsvinnet.
Motionen överlämnades till utbildningsnämnden för beredning.
De kommunala köken arbetar aktivt med att minska matsvinnet. Hösten år 2014
påbörjade kostavdelningen, tillsammans med avfallsavdelningen, ett ”pilotprojekt”
med utsortering av matavfall i de kommunala köken. Detta görs inför att allt
matavfall i kommunen ska utsorteras. För kostavdelningen var det positivt att
matsvinnet synliggjordes och arbetet med att minska matavfallet tog fart.
Mätningar av svinnet har gjorts 2-4 gånger per år i de olika kommunala köken.
Tillagningssvinn, serveringssvinn (framförallt i skolans bardiskar) och tallrikssvinn
mäts. Resultatet har inneburit ett minskat svinn vid alla mätningstillfällen och idag är
det endast serveringssvinnet i mottagningsköken som är för stort.
Kostavdelningen kommer även i fortsättningen att arbeta aktivt med att minska
matsvinnet med särskilt fokus på mottagningskök. Ingår i kostavdelningens
kvalitetsarbete.
Utbildningsnämnden beslutade 2016-10-11 att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen med motiveringen att kostverksamheten har en upprättad handlingsplan i
syfte att minska matsvinnet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Motion av Marie Bivefors (SD) om att Mariestads kommun ska ta fram en
handlingsplan för att minska kommunens matsvinn samt att det ska genomföras en
kampanj/ informationsträff för invånarna i kommunen och medvetandegöra dem
om hur varje enskild medborgare kan minska på matsvinnet.
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-10-11 § 142, Remiss: Motion om att
ta fram en handlingsplan för att minska matsvinn.
Skrivelse upprättad av kostchef Ann-Christine Gustafsson och utbildningschef
Katarina Lindberg 2016-09-23, Yttrande angående motion om att ta fram en
handlingsplan för att minska matsvinn.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om att ta fram en
handlingsplan för att minska matsvinn.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Marie Bivefors)
(Utbildningsnämnden)
(Kostchef Ann-Christine Gustavsson)
(Utbildningschef Katarina Lindberg)

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00397

Utökad finansiering av Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utöka finansieringen av Samordningsförbundet med
48 tkr till totalt 530 tkr år 2017. Kostnaden finansieras inom ramen för
kommunstyrelsens medel till förfogande år 2017.
Bakgrund

Den 30 januari 2015 beslutade Försäkringskassan om en ny modell för fördelning av
medel till samordningsförbunden. Syftet var att få transparens i medelstilldelningen
och att modellen ska ge samordningsförbunden möjlighet att få medelstilldelning
efter samma parametrar. Modellen gällde från och med medelstilldelningen för år
2016. Parterna inom Finsam står bakom modellen som är baserad enligt följande:
-

Grundtilldelning 400 tkr

-

Parametrarna försörjningsmått (75 procent) och invånarantal (25 procent)

-

Förbundets eget kapital

Utifrån befolkningsunderlag och storleken på offentlig försörjning i norra Skaraborg
gav den nya modellen Samordningsförbundet Norra Skaraborg en möjlig statlig
ökning om 244 tkr år 2016 och ytterligare 159 tkr 2017. Tilldelningen förutsätter att
kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med motsvarande summa
tillsammans.
För Mariestads kommun skulle det innebära en ökning med 48 tkr till totalt 530 tkr
år 2017.
Samordningsförbundet önskar svar från kommunerna och Västra Götalandsregionen
senast den 28 november 2016. Om svar ej inkommit tolkar samordningsförbundet
det som ett jakande.
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.

Justerandes signatur
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___________________________
Underlag för beslut

Skrivelse från Samordningsförbundet Norra Skaraborg, Fördelningsmodell för den
statliga medelstilldelningen till samordningsförbunden.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Utökad finansiering av
Samordningsförbundet Norra Skaraborg.

Expedieras till:
Samordningsförbundet Norra Skaraborg, Annica Gustavsson
AME-chef Joakim Stier
Ekonomichef Jonas Eriksson
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00235

Integrationsprojektet "Sticka och samtala"

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja bidrag till integrationsprojektet ”Sticka och
samtala”.
Bakgrund

Under våren 2016 genomförde studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med Ulrika
Roslund Svensson pilotprojektet ”Sticka och samtala” på ett flyktingboende utanför
Mariestad. Med utgångspunkt i detta pilotprojekt har det inkommit en ansökan till
Mariestads kommun om medel för ett utökat projekt med samma inriktning, dvs att
asylsökande kvinnor erbjuds stickkurs.
Tesen för projektet är att det tysta hantverket öppnar för naturliga samtal och utifrån
samtalet utvecklas språk och gemenskap. Med språk och social trygghet som
utgångspunkt skapas förutsättningar för integration.
Den totala budgeten för projektet är 170 tkr, där en delfinansiering om 35 tkr söks
från Mariestad. Kursen omfattar 16 veckor och är förlagd till en kurslokal inne i
Mariestad. Projektbudgeten täcker kostnader för två kurstillfällen per vecka.
Projektet bygger vidare på erfarenheter från pilotprojektet. Bland annat uttryckte
deltagarna att stickningen är ett bra verktyg för att motverka stress och ångest. Att
kunna lägga fokus på ett handfast hantverk som stickning underlättade den
påfrestande asylprocessen. Mellan kurstillfällena fick kvinnorna med sig garn och
stickor och kunde fortsätta sin stickning på boendet. Aktiviteten bidrog på så sätt
även till samhörighet på boendet.
Projektet ”Sticka och samtala” bistår med en viktig dimension i integrationsarbetet.
Projektet framstår som ett lysande exempel inom området social hållbarhet då det
både stimulerar till hantverkskunnande, språkutveckling och social gemenskap men
även öppnar upp för arbetstillfällen inom de kreativa näringarna. Med anledning av
detta förespråkar kulturchefen att metoden bör övervägas att använda för framtida
arbete kring integration i kommunen särskilt med tanke på att Mariestad via
Göteborgs universitets hantverksutbildningar på orten har tillgång till kompetens
som skulle kunna kopplas mot fler hantverksområden.
Enligt Mariestads kommuns ”Vision 2030” möter projektet tre av visionens fem mål;
Mariestad – ledande inom hantverkets akademi, Mariestad – internationellt
modellområde och Mariestad – en naturlig mötesplats.

Justerandes signatur
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___________________________
Kulturchefen föreslår att kommunstyrelsen beviljar medel om 35 tkr till projektet.
Vidare förslår kulturchefen att kommunen bör överväga/utreda hur man kan
använda metoden för integration inom andra hantverksområden som tex trädgård
och bygghantverk, då Mariestad med Göteborgs universitet och de
hantverksutbildningar som finns här erbjuder goda förutsättningar och möjligheter
för ett långsiktigt och viktigt arbete inom integration.
Kultur- och fritidsutskottets förslag

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

Anette Karlsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska avslå ansökan om medel till
integrationsprojektet ”Sticka och samtala”.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker Karlssons (M) avslagsyrkande.
Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunstyrelsen ska bevilja bidrag till integrationsprojektet
”Sticka och samtala” om 35 000 kr och att finanseringen ska ske via de statliga bidrag
för flyktingmottagande som kommunen erhållit.
Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Ekeroths bifallsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anette Karlssons (M) yrkande vilket är
att avslå ansökan om projektmedel.
Underlag för beslut

Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan 2016-05-16, Ansökan om projektmedel
för att välkomna flyktingar med kultur
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-09-08, Ansökan om
projektmedel för att välkomna flyktingar med kultur
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-09-23, Ansökan om
medel för integrationsprojektet "Sticka och samtala"
Kompletterande skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-11-11 med
efterfrågade uppgifter angående projektets status

Justerandes signatur
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Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Studieförbundet Vuxenskolan, Mariestad
Ulrika Roslund
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Dnr 2016/00336

Reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden

Kommunstyreslens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat samverkansavtal för
gemensam teknisk nämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument.
Syftet har därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och
reglementen för respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende
struktur och innehåll. Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och
reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereddes möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereddes möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma nämndernas samt
styrgruppens egna synpunkter fastställde MTG-styrgrupp 2016-10-28 ett förslag till
reviderat samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd.
MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad,
Töreboda och Gullspång att anta upprättat förslag till samverkansavtal för gemensam
teknisk nämnd.
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

Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd.
Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd, redovisning av
ändringar.
Befintligt samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag till reviderat
samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
(Tekniska nämnden)
(Administrativ chef Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Kommunstyrelsen
Ks § 237

Dnr 2016/00335

Reviderat reglemente för tekniska nämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat reglemente för gemensam
teknisk nämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument.
Syftet har därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och
reglementen för respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende
struktur och innehåll. Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och
reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma nämndernas samt
styrgruppens egna synpunkter fastställde MTG-styrgrupp 2016-10-28 ett förslag till
reviderat reglemente för gemensam teknisk nämnd.
MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad,
Töreboda och Gullspång att anta upprättat förslag till reglemente för gemensam
teknisk nämnd.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Kommunstyrelsen
Ks § 237 (forts).

___________________________
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

Förslag till reviderat reglemente för gemensam teknisk nämnd.
Förslag till reviderat reglemente för gemensam teknisk nämnd, redovisning av
ändringar.
Befintligt reglemente för gemensam teknisk nämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Reviderat reglemente för
gemensam teknisk nämnd.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
(Tekniska nämnden)
(Administrativ chef Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 30

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Sida 31

Kommunstyrelsen
Ks § 238

Dnr 2016/00342

Reviderat samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat samverkansavtal för
gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument.
Syftet har därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och
reglementen för respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende
struktur och innehåll. Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och
reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma nämndernas samt
styrgruppens egna synpunkter fastställde MTG-styrgrupp 2016-10-28 ett förslag till
reviderat samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad,
Töreboda och Gullspång att anta upprättat förslag till samverkansavtal för gemensam
miljö- och byggnadsnämnd.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Kommunstyrelsen
Ks § 238 (forts).

___________________________
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

Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsnämnd,
redovisning av ändringar.
Befintligt samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Reviderat samverkansavtal för
gemensam miljö- och byggnadsnämnd.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist)
(Administrativ chef Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 32

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Kommunstyrelsen
Ks § 239

Dnr 2016/00341

Reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat reglemente för gemensam
miljö- och byggnadsnämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument.
Syftet har därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och
reglementen för respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende
struktur och innehåll. Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och
reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma nämndernas samt
styrgruppens egna synpunkter fastställde MTG-styrgrupp 2016-10-28 ett förslag till
reviderat reglemente för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad,
Töreboda och Gullspång att anta upprättat förslag till reglemente för gemensam
miljö- och byggnadsnämnd.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 33

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Sida 34

Kommunstyrelsen
Ks § 239 (forts).

___________________________
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

Förslag till reviderat reglemente för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Förslag till reviderat reglemente för gemensam miljö- och byggnadsnämnd,
redovisning av ändringar.
Befintligt reglemente för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag till reviderat reglemente
för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist)
(Administrativ chef Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Sida 35

Kommunstyrelsen
Ks § 240

Dnr 2016/00340

Reviderat samverkansavtal för IT-nämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat samverkansavtal för
gemensam IT-nämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument.
Syftet har därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och
reglementen för respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende
struktur och innehåll. Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och
reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma nämndernas samt
styrgruppens egna synpunkter fastställde MTG-styrgrupp 2016-10-28 ett förslag till
reviderat samverkansavtal för gemensam IT-nämnd.
MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad,
Töreboda och Gullspång att anta upprättat förslag till samverkansavtal för gemensam
IT-nämnd.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Kommunstyrelsen
Ks § 240 (forts).

___________________________
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

Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam IT-nämnd.
Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam IT-nämnd, redovisning av
ändringar.
Befintligt samverkansavtal för gemensam IT-nämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag till reviderat
samverkansavtal för gemensam IT-nämnd.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
(IT-nämnden)
(IT-chef Christoffer Olsson)
(Administrativ chef Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 36

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Kommunstyrelsen
Ks § 241

Dnr 2016/00339

Reviderat reglemente för IT-nämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat reglemente för gemensam
IT-nämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument.
Syftet har därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och
reglementen för respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende
struktur och innehåll. Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och
reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma nämndernas samt
styrgruppens egna synpunkter fastställde MTG-styrgrupp 2016-10-28 ett förslag till
reviderat reglemente för gemensam IT-nämnd.
MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad,
Töreboda och Gullspång att anta upprättat förslag till reglemente för gemensam ITnämnd.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 37

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Sida 38

Kommunstyrelsen
Ks § 241 (forts).

___________________________
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

Förslag till reviderat reglemente för gemensam IT-nämnd.
Förslag till reviderat reglemente för gemensam IT-nämnd, redovisning av ändringar.
Befintligt reglemente för gemensam IT-nämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag till reviderat reglemente
för gemensam IT-nämnd.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
(IT-nämnden)
(IT-chef Christoffer Olsson)
(Administrativ chef Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Sida 39

Kommunstyrelsen
Ks § 242

Dnr 2016/00337

Reviderat samverkansavtal för lönenämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat samverkansavtal för
gemensam lönenämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument.
Syftet har därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och
reglementen för respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende
struktur och innehåll. Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och
reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma nämndernas samt
styrgruppens egna synpunkter fastställde MTG-styrgrupp 2016-10-28 ett förslag till
reviderat samverkansavtal för gemensam lönenämnd.
MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad,
Töreboda, Gullspång och Karlsborg att anta upprättat förslag till samverkansavtal för
gemensam lönenämnd.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Kommunstyrelsen
Ks § 242 (forts).

___________________________
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

Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam lönenämnd.
Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam lönenämnd, redovisning av
ändringar.
Befintligt samverkansavtal för gemensam lönenämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Reviderat samverkansavtal för
gemensam lönenämnd.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
(Karlsborgs kommun)
(Lönenämnden)
(Lönechef Arvo Niiholm)
(Administrativ chef Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 40

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Kommunstyrelsen
Ks § 243

Dnr 2016/00338

Reviderat reglemente för lönenämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat reglemente för gemensam
lönenämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument.
Syftet har därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och
reglementen för respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende
struktur och innehåll. Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och
reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma nämndernas samt
styrgruppens egna synpunkter fastställde MTG-styrgrupp 2016-10-28 ett förslag till
reviderat reglemente för gemensam lönenämnd.
MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad,
Töreboda, Gullspång och Karlsborg att anta upprättat förslag till reglemente för
gemensam lönenämnd.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 41

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Sida 42

Kommunstyrelsen
Ks § 243 (forts).

___________________________
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

Förslag till reviderat reglemente för gemensam lönenämnd.
Förslag till reviderat reglemente för gemensam lönenämnd, redovisning av ändringar.
Befintligt reglemente för gemensam lönenämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag till reviderat reglemente
för gemensam lönenämnd.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
(Karlsborgs kommun)
(Lönenämnden)
(Lönechef Arvo Niiholm)
(Administrativ chef Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Sida 43

Kommunstyrelsen
Ks § 244

Dnr 2016/00272

Gemensam tidplan och årshjul för budgetarbetet i MTGkommunerna

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till gemensam tidplan och årshjul för
budgetarbetet i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner (MTGkommunerna).
Bakgrund

Ekonomicheferna i Mariestad och Töreboda samt controllern i Töreboda har
upprättat ett förslag till gemensam tidplan och årshjul för budgetarbetet i Mariestads,
Töreboda och Gullspångs kommuner (MTG-kommunerna).
MTG-styrgrupp beslutade 2016-06-09 att rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att anta upprättat förslag till tidsplan
och årshjul för en gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna
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

Förslag till Tidplan och årshjul för en gemensam budgetprocess i MTGkommunerna.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Gemensam tidplan och årshjul
för budgetarbetet i MTG-kommunerna
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2016-11-09, Gemensam
budgetprocess i MTG-kommunerna

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Töreboda kommun, Gullspångs kommun, samtliga nämnder, ekonomichef Jonas Eriksson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-28

Kommunstyrelsen
Ks § 245

Dnr 2016/00006

Handlingar att anmäla

Lönenämnden

Protokoll från möte 2016-11-01 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________
Skaraborgs kommunalförbund

Protokoll från möte 2016-10-21 anmäls och läggs till handlingarna.
________________________
MTG-styrgrupp

Anteckningar från möte 2016-10-28 anmäls och läggs till handlingarna.
________________________
AÖS

Protokoll från möte 2016-11-21 anmäls och läggs till handlingarna.
________________________
Delegationsbeslut - färdtjänsthandläggare

Delegationsbeslut skolskjuts för oktober månad anmäls och läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut färdtjänst för oktober månad anmäls och läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut riksfärdtjänst för oktober månad anmäls och läggs till
handlingarna.
________________________
Delegationsbeslut - fritidsavdelningen

Delegationsbeslut gällande lotteritillstånd för IFK Mariestad enligt 17 § lotterilagen
anmäls och läggs till handlingarna.
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