Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 13.00 – 15.00

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Anette Karlsson (M)
Björn Fagerlund (M)
Göran Hellström (L)
Henrik Karlsson (M)
Janne Jansson (S)
Sture Pettersson (S)
Linnea Wall (S)
Marie Engström Rosengren (V)
Mats Karlsson (MP)
Anders Karlsson (C)

ordförande, ej § 255
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare

Övriga deltagare

Stefan Erikson (M)
Sandra Magnusson (M)
Björn Pettersson (M)
Bengt Erik Askerlund (MP)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Elisabeth Andersson
Lars Bergqvist
Tomas Ekström
Irene Andersson
Johan Walfridson
Gunnar Åreng
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

KPA § 246
redovisningschef § 246
fritidschef §§ 247-248
trafiksamordnare § 251
säkerhetssamordnare § 258
kommunpolis § 258
tf kommunchef
sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson

Rune Skogsberg § 255

Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 246-262

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-12-12

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-12-12

Anslagsdatum

2016-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-01-05

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Sida 3

Kommunstyrelsen
Ks § 246

Dnr 3388

Information från KPA

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Elisabeth Andersson från KPA informerar om pensionssystemet och förslaget till ny
redovisningslag (sk fullredovisning) som riksdagen ska besluta om under hösten
2017.

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Sida 4

Kommunstyrelsen
Ks § 247

Dnr 2016/00405

Ansökan om ekonomiskt stöd för säkerhetshöjande åtgärder vid
gevärsskjutbanan på Västeräng

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utföra föreslagna säkerhetshöjande åtgärder på
gevärsskyttebanan vid Västerängs skjutbana.
Kostnaden om totalt 200 tkr finansieras genom kommunstyrelsens investeringsmedel
till förfogande.
Bakgrund

Mariestads Skyttegille har inkommit med en ansökan om investering i
säkerhetshöjande åtgärder på gevärsskyttebanan på Västerängs skjutbana.
Investeringen består i ett skydd för rikoschetter så att banan går att använda utan att
göra stora investeringar i befintlig skyttevall.
Idag sker skyttet med dispens och en provisorisk ändring av banan, vilket innebär att
den är 312 meter lång istället för de 300 meter som är tävlings- och träningsavstånd.
Kostnaden för rikoschettskyddet inklusive montering är offererad till ett pris av
177 000 kronor inklusive oförutsedda utgifter om 23 000 kronor, det vill säga totalt
200 000 kronor.
Idrottsalliansens nyligen genomförda prioriteringsförslag för kommande
idrottsinvesteringar prioriterade ovanstående investering som nummer två på deras
framröstade lista.
I samband med att nödvändiga investeringar görs på Västeräng för att säkerställa
anläggningens framtida verksamhet, har fritidschef Tomas Ekström och
fastighetsförvaltare Magnus Persson tillsammans med företrädare för skjutbanan
inlett förhandlingar om ett kommunalt drift- och skötselavtal för hela anläggningen
samt även för skyttelokalen i Vadsbohallen. Ambitionen är att ha ett färdigt avtal till
den 1 januari 2017.
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med justeringen att summan
finansieras genom kommunstyrelsens investeringsmedel till förfogande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Sida 5

Kommunstyrelsen
Ks § 247 (forts).

____________________________
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kultur- och fritidsutskottets förslag till
beslut med justeringen att summan finansieras genom kommunstyrelsens
investeringsmedel till förfogande.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-11-25, Ansökan om
ekonomiskt stöd för säkerhetshöjande åtgärder vid gevärsskyttebanan på Västeräng
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström och fastighetsförvaltare
Magnus Persson 2016-11-23, Ansökan om ekonomiskt stöd för säkerhetshöjande
åtgärder på Västerängs gevärsskyttebana
Ansökan om ekonomiskt stöd från Mariestads Skyttegille, 2016-10-27

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Fastighetsförvaltare Magnus Persson
Mariestads skyttegille
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-12-12

Sida 6

Kommunstyrelsen
Ks § 248

Dnr 2016/00415

Drift- och skötselavtal för Västerängs skjutbana och
skyttelokalen i Vadsbohallen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal om drift och skötsel av
Västerängs skjutbana samt skyttelokalen i Vadsbohallen med föreningen Mariestads
Skyttecenter.
Kommunstyrelsen beslutar att avtalsersättningen finansieras ur fritidskontorets
budget för anläggningsbidrag.
Bakgrund

Skjutbanan i Västeräng etablerades tidigt sjuttiotal i samband med att den s.k.
skyttepaviljongen flyttades för att ge plats åt Marieholmsskolan och sjukhuset. Sedan
dess har pistolklubben och skyttegillet förädlat och utvecklat Västeräng till den
välskötta och funktionella anläggning den är idag. Det ideella arbete föreningarna har
lagt ner på Västeräng i snart femtio år har utförts utan större kommunala bidrag.
Nyligen har de två verksamma föreningarna på Västeräng bildat en gemensam
anläggningsförening, Mariestads Skyttecenter.
Då Mariestads Skyttecenter har meddelat intresse för att avtala föreningens ansvar
för drift och skötsel av anläggningen har gemensamma avtalsförhandlingar resulterat
i ett förslag till drift- och skötselavtal.
Ersättningen finansieras med att Mariestads pistolklubbs och Mariestads Skyttegilles
anläggningsbidrag överförs till fritidskontorets budget för drift och
anläggningsbidrag, totalt 60 000 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2016-12-12

Kommunstyrelsen
Ks § 248 (forts).

____________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström och fastighetsförvaltare
Magnus Persson 2016-11-25, Drift- och skötselavtal för Västerängs skjutbana och
skyttelokalen i Vadsbohallen
Förslag till drift- och skötselavtal för Västerängs skjutbana och skyttelokalen i
Vadsbohallen
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-11-25, Förslag till
drift- och skötselavtal för Västerängs skjutbana och skyttelokalen i Vadsbohallen

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Fastighetsförvaltare Magnus Persson
Mariestads skyttecenter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-12-12

Sida 8

Kommunstyrelsen
Ks § 249

Dnr 2016/00444

Kommunstyrelsens firmateckning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avtal, skrivelser och övriga handlingar som
kommunstyrelsen har beslutat om ska undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande, eller, vid förhinder av denne av 1:e vice ordförande eller 2:e vice
ordförande och kontrasigneras av t.f. kommunchef Kristofer Svensson, eller vid
förhinder av denne av personalchef Stefan Wallenå eller ekonomichef Jonas
Eriksson.
Beslutet ersätter Ks § 191/2015.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-17 att avtal, skrivelser och övriga handlingar
som kommunstyrelsen har beslutat om ska undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande, eller, vid förhinder av denne, av 1:e vice ordförande och kontrasigneras
av kommunchef Lars Arvidsson, eller, vid förhinder av denne, av chefen för sektor
ledning Stefan Wallenå.
Då kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-23 beslutade att entlediga kommunchef
Lars Arvidsson från tjänsten som kommunchef har kommunstyrelsen att besluta om
ny firmatecknare.
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 § 389/16 – Förändring av kommunens övergripande
ledningsfunktioner
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2016-11-24,
Kommunstyrelsens firmateckning
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Kommunstyrelsen
Ks § 249 (forts).
Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Administrativ handläggare/nämndsekreterare Anneli Bergqvist Gustavsson
Tf kommunchef Kristofer Svensson
Personalchef Stefan Wallenå
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sida 10

Kommunstyrelsen
Ks § 250

Dnr 2016/00370

Obligatoriska kommungemensamma internkontrollpunkter 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till obligatoriska kommungemensamma internkontrollpunkter för år 2017.
Bakgrund

Enligt reglementet för intern kontroll ska samtliga nämnder, inför varje nytt
verksamhetsår, anta en internkontrollplan. Internkontrollplanens olika
granskningsområden väljs med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys.
Kommunstyrelsen har enligt reglementet även möjligheten att komplettera
nämndernas planer med obligatoriska internkontrollpunkter som gäller för samtliga
nämnder. Ett förslag på sex obligatoriska kommungemensamma
internkontrollpunkter för år 2017 har framarbetats utifrån bedömning av
granskningsområden av särskild vikt med tillhörande risk. De kommungemensamma
internkontrollpunkterna för år 2017 har tagits fram av chefen för sektor ledning,
ekonomichefen, redovisningschefen samt controllern.
Förslag på kommungemensamma internkontrollpunkter 2017:
1. Kontroll genomförd introduktion av nyanställd chef
(Att den nya chefen skrivit under dokumentet Introduktion av nyanställda.)
2. Kontroll genomförda medarbetarsamtal och APT
(Att chef genomför planerade medarbetarsamtal och APT.)
3. Kontroll tagit del av styrdokument
(Att chef skrivit under dokumentet Bekräfta att du tagit del av styrdokument.)
4. Kontroll att webbsidor uppdateras
(Att publiceringsdatum är uppdaterat.)
5. Kontroll att inköp i kommunen följer avtal
(Inköpsanalys av upphandlingsenheten.)
6. Kontroll att rutiner (aktiviteter) vid kort- och långtidsfrånvaro följs.
(Enkätundersökning och stickprovskontroll i rehabiliteringssystemet av
personalenheten.)
Arbetsutskottet beslutade 2016-11-01 att de fem föreslagna kontrollpunkterna skulle
kompletteras med en sjätte punkt avseende följsamhet till åtgärdsprogram inför
kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 250 (forts).

____________________________
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-14 att återremittera ärendet för att invänta det
kompletterande underlaget gällande en sjätte internkontrollpunkt avseende
följsamhet till åtgärdsprogram vid sjukskrivningar.
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 controller Håcan Lundqvist samt chefen för sektor ledning
Stefan Wallenå, Obligatoriska kommungemensamma internkontrollpunkter 2017
Förslag till Kontrollplan med obligatoriska kommungemensamma
internkontrollpunkter för år 2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Obligatoriska
kommungemensamma internkontrollpunkter 2017.

Expedieras till:
Controller Håcan Lundqvist
Chef för sektor ledning Stefan Wallenå
Chef för sektor utbildning Katarina Lindberg
Tf chef för sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
Ekonomichef Jonas Eriksson
Chef sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 251

Dnr 2016/00441

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 20162019

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till Trafikförsörjningsprogram
för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019 enligt rekommendation från styrelsen i
Skaraborgs kommunalförbund.
Bakgrund

Enligt kollektivtrafiklagen ska de kommuner som inte överlåtit ansvaret för
färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett
trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst. Programmet ska innehålla
omfattning av trafik enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst samt
grunderna för prissättning av resorna.
Kommunerna i Skaraborg har ett gemensamt färdtjänstreglemente där beslut enligt
färdtjänstlagen fattas av den sökandes folkbokföringskommun. De kommuner som
ingår i det gemensamma färdtjänstområdet är: Essunga, Falköping, Grästorp,
Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Tibro, Tidaholm,
Töreboda, Skara, Skövde och Vara.
Trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst och riksfärdtjänst är ett dokument som
beskriver den trafik som bedrivs i kommunerna, omfattningen av trafiken, regler för
prissättning samt den strategiska inriktningen. Programmet tar även upp vilka
fokusområden som kommunernas färdtjänsthandläggare avser att jobba med under
programperioden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelens 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 trafiksamordnare Irene Andersson 2016-11-24,
Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-12-12

Kommunstyrelsen
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____________________________
Protokollsutdrag från styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund 2016-10-21 § 82,
Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019.
Förslag till Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Trafikförsörjningsprogram för
färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Trafiksamordnare Irene Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00429

Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till samarbetsavtal om
energi- och klimatrådgivning 2017 mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner.
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 201612-31 och behöver förnyas. För år 2017 ändras finansieringen från att kommunerna
tidigare har erhållit 280 tkr/kommun och år till följande belopp:
Mariestads kommun

266 000 kr

Töreboda kommun

95 000 kr

Gullspångs kommun

60 000 kr

Kommunen anpassar organisationen utifrån storleken på de nya ekonomiska
förutsättningarna. Samarbetsavtalet har skrivits om och anpassats efter de nya
stödnivåerna.
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 energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol 2016-11-24,
Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning 2017.
Förslag till Samarbetsavtalet för energi- och klimatrådgivning mellan Gullspångs,
Mariestads och Töreboda kommuner.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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____________________________
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Samarbetsavtal om energi- och
klimatrådgivning 2017.

Expedieras till:
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00439

Ny avfallstaxa för Mariestads kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till ny avfallstaxa för
Mariestads kommun.
Bakgrund

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har upprättat ett förslag till ny avfallstaxa
för Mariestads kommun. Samordningen av taxan i Mariestads kommun och övriga
AÖS innebär förändringar av taxan som har viss kundpåverkan i form av
avgiftsökningar och avgiftssänkningar. Nedan följer en sammanfattning av
förändringarna:
Småhus
De kunder som delar på en gemensam avfallsbehållare har tidigare haft en lägre
hämtningsavgift än de kunder som har egna kärl. Reduktionen tas bort och
hämtningsavgiften höjs till samma nivå som övriga abonnemang med samma
kärlstorlek.
Flerbostadshus och verksamheter
Hämtningsavgifter för brännbart avfall och restavfall samordnas för flerbostadshus
och verksamheter. Samordningen innebär såväl höjning som sänkning av enskilda
abonnemang hos de båda kundgrupperna.
Taxa för insamling av matavfall vid flerbostadshus införs.
Taxa för insamling av matavfall vid restauranger och storkök införs.
Behållarstorleken 770 liter kommer att fasas ut av arbetsmiljöskäl. Avgiften höjs för
dessa abonnemang och föreslås ej kunna nytecknas.
Latrin
För latrintaxan föreslås oförändrad avgift som för år 2016. Den tidigare beslutade
höjningen genomförs inte eftersom avsikten är att samordna latrintaxan till en ny
gemensam nivå med övriga kommuner i förbundet. Övriga kommuner i AÖS,
förutom Gullspång, har för närvarande en lägre avgift för hämtning av latrin.
Enskilda avlopp
Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar samordnas enligt
övriga AÖS kommuner. Samordningen innebär en höjning av avgifterna i Mariestad.
Avgiften för akuta tömningar utöver ordinarie tömning samordnas inte pga.
entreprenörsavtal.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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____________________________
Övrigt
Korttidsabonnemang för hämtning av brännbart avfall vid exempelvis festivaler
införs. Abonnemanget kan tecknas som längst under två veckor.
Avgifter för företags- och verksamhetsavfall tas bort ur avfallstaxan eftersom de inte
hör till det kommunala renhållningsuppdraget. Avgifterna för företags- och
verksamhetsavfall kommer att samordnas i ett eget taxedokument.
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 direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg 2016-11-21 §
37, Avfallstaxa Mariestad.
Avfallshantering Östra Skaraborg, Avfallstaxa Mariestad – sammanfattning av
förändringar.
Förslag till Avfallstaxa Mariestad upprättad av Avfallshantering Östra Skaraborg, att
gälla från och med 2017-05-01.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ny avfallstaxa för Mariestads
kommun.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(AÖS)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00034

Avfallsföreskrifter för för medlemskommunerna inom
Avfallshantering Östra Skaraborg

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till avfallsföreskrifter för
medlemskommunerna inom Avfallshantering Östra Skaraborg.
Bakgrund

Inom Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)finns för närvarande tre gällande
avfallsföreskrifter. En för Skara kommun, en för Mariestads och Gullspångs
kommuner samt en för Falköpings, Hjo Karlsborgs, Skövde, Tibro och Töreboda
kommuner. För att möjliggöra samordning och effektivisering har dessa tre
föreskrifter omarbetats till en gemensam och uppdaterad avfallsföreskrift.
AÖS har i samarbete med miljönämnderna i medlemskommunerna upprättat förslag
till gemensam avfallsföreskrift. Samråd av förslag till avfallsföreskrifter har
genomförts med ett antal olika organisationer. Utställning av föreskrifterna har skett i
samtliga medlemskommuner.
Direktionen inom RÖS beslutade 2016-11-21 att föreslå medlemskommunerna att
fastställa upprättat förslag till avfallsföreskrifter.
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 direktionen inom Avfallshantering Östra Skaraborg 2016-11-21
§ 39, Avfallsföreskrifter.
Förslag till Avfallsföreskrifter för Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad,
Skara, Skövde, Tibro och Töreboda kommuner.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Avfallsföreskrifter för
medlemskommunerna inom Avfallshantering Östra Skaraborg.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Kommunstyrelsen
Ks § 254 (forts).
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(AÖS)

Justerandes signatur
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Ks § 255

Dnr 2016/00434

Ansökan från TorsöVägens FiberFörening ekonomisk förening
om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Torsövägens fiberförening ekonomisk
förening 769628-7882 kommunal borgen om 1 200 tkr.
Borgen gäller till 30 dagar efter att beviljade medel från bidragsgivande myndighet
har utbetalats dock som längst till och med 2018-12-31.
Det är föreningens ansvar att meddela kommunen aktuell ekonomisk status under
projektets gång om något avviker från lämnad ansökan.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och
beslut i ärendet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 om möjlighet till kommunal borgen för
fiber-föreningar i kommunen enligt vissa förutsättningar. Torsövägens fiberförening
ekonomisk förening har inkommit med underlag för ansökan om borgen. Den
inkomna ansökan innehåller:
-

En ansökan med kvittens hos Jordbruksverket som visar projektets
omfattning.

-

Total ekonomisk kalkyl

-

Redovisning av hittills gjorda inbetalningar

-

Förteckning av fastighetsägare

-

Registreringsbevis hos Bolagsverket

-

Underlag av behörig firmatecknare/ordförande i föreningen

-

Meddelande om momsregistrering hos Skatteverket

Ansökan visar att föreningens egeninsats genom insatskapital från medlemmarna är 5
500 tkr, vilket motsvarar 82 procent av totalsumman. Uttaget insatskapital överstiger
tillsammans med bredbandsstödet projektets totalbelopp om 6 691 700 kronor. Den
överstigande delen är en garanti inom föreningen för tillkommande kostnader under
projektet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 255 (forts).

____________________________
2 676 680 kronor motsvarande 40 procent av totalbeloppet är projektstöd. Ansökt
belopp för borgen är 1 200 000 kronor. Det innebär att endast en del av
projektstödet behöver beviljas kommunal borgen
Föreningen har i ansökan uppgivit att de ansökt om lånelöfte hos Nordea om 1 200
tkr. Beloppet uppgår till samma nivå som borgen. En borgen är dock inte styrd till
viss bank och behöver inte nyttjas fullt ut. Något ytterligare underlag för lån anses
inte behövas för borgen i aktuell ansökan. Det är föreningens ansvar att ombesörja
finansieringen.
Redovisningschefen anser att tillräckliga underlag för beslut anses föreligga.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2016-11-18, Ansökan från
TorsöVägens FiberFörening ek förening om kommunal borgen för
bredbandsutbyggnad.
Inlämnade ansökningshandlingar från Torsövägens fiberförening ekonomisk
förening om borgen för bredbandsutbyggnad.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ansökan från TorsöVägens
FiberFörening ekonomisk förening om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(TorsöVägens FiberFörening ekonomisk förening)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12
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Kommunstyrelsen
Ks § 256

Dnr 2013/00182

Förslag att ändra namn på Gärdesparken till Universitetsparken

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte ändra namn på Gärdesparken till Universitetsparken.
Bakgrund

År 2005 inledde Mariestads kommun och Göteborgs Universitet samtal om att
förlägga universitetsbyggnaden med tillhörande övningsanläggningar till centrala
Mariestad. Två år senare invigdes Trädgårdens skola. Detaljplanen för uppbyggnad
av övningsanläggningarna i Gärdesparken vann laga kraft år 2009. Anläggningar för
praktisk tillämpning och forskning har sedan uppförts i Gärdesparken i form av
Murgården, Trädgårdsmästeriet och parkanläggningar.
Mariestads kommun och Göteborgs Universitet tog år 2014 gemensamt fram ett
gestaltningsprogram för Gärdesparken. I Gestaltningsprogrammet för Gärdesparken
står att Gärdesparken håller på att omvandlas från en vanlig park till en park för
undervisning och byter namn till Universitetsparken. I parken är det tänkt att
utbildning och forskning ska blandas med vackra parkrum för alla.
Gärdesparken tillskapades på 1950-talet när Mariestads kommun köpte marken för
att staden skulle expandera. Gärdesparken är ett inarbetat namn och en välkänd plats
för Mariestadsborna. Att byta namn till Universitetsparken skulle tydligare profilera
Mariestad som en universitetsstad. Namnet Universitetsparken förtydligar
ambitionen med parken och gör den lättare att hitta då den ligger i anslutning till
universitetets anläggningar. När Universitetsbron byggs förstärks parkens koppling
till universitetsbyggnaden Trädgårdens skola. Att byta namn till Universitetsparken
skulle vara i linje med och förstärka visionsmålen centrum för trädgårdens hantverk
samt ledande inom hantverkets akademi.
Under en tid har både namnet Gärdesparken och Universitetsparken använts som
namn på parken i olika sammanhang. Att ändra namn på parken till
Universitetsparken skulle förtydliga vilket namn som ska användas. Kart- och
mätchefen samt projektledaren föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att
Gärdesparken byter namn till Universitetsparken.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
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____________________________
Behandling på sammanträdet

Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut, vilket är att inte
ändra namn på Gärdesparken till Universitetsparken.
Ida Ekeroth (S) och Marie Engström Rosengren (V) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta att ändra namn på Gärdesparken till Universitetsparken.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag, det vill säga
att inte ändra namn på Gärdesparken.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kart- och mätchef Göran Persson samt projektledare Björn
Isvi 2016-11-15, Ändra namn på Gärdesparken till universitetsparken.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag att ändra namn på
Gärdesparken till Universitetsparken.

Expedieras till:
Kart- och mätchef Göran Persson
Projektledare Björn Isvi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00414

Folkhälsorådets verksamhetsplan år 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan för
folkhälsorådet år 2017.
Bakgrund

Folkhälsorådets verksamhetsplan för år 2017 är övergripande och följer inriktningen
för Folkhälsostrategi 2014-2017. Folkhälsorådets medel ska stödja utvecklingen av
prioriterade målområden och målgrupper i folkhälsostrategin.
Sektorerna/nämnderna ska inkomma med handlingsplan år 2017 för
folkhälsostrategin. Handlingsplanen är ett verktyg för sektorerna att planera och
följa upp åtgärder för att nå Mariestads kommuns folkhälsomål: Friska och trygga
kommuninvånare med den bästa livskvalitén. Under år 2016 har folkhälsostrategins
mål och handlingsplan inarbetas i kommunens målstyrningssystem ”stratsys”. Under
år 2017 kommer en ny folkhälsostrategi med mätbara indikatorer att upprättas.
Under förutsättning att kommunstyrelsen avsätter medel år 2017 till projektet
”Drogförebyggande fältassist ” kommer folkhälsorådet att stödja projektet med
400 tkr. Det är ett socialt investeringsprojekt och en del av det prioriterade
målområdet Barn och ungas uppväxtvillkor.
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 folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2016-10-31, Mariestads
folkhälsoråds verksamhetsplan 2017.
Förslag till folkhälsoråds verksamhetsplan 2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Folkhälsorådets
verksamhetsplan år 2017.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Folkhälsorådet/folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
Ekonomichef Jonas Eriksson
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Dnr 2016/00142

Samverkansdokument mellan Polisen och Mariestads kommun
- Medborgarlöfte i Mariestad 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till samverkansdokument mellan Polisen
och Mariestads kommun – Medborgarlöfte i Mariestad 2017.
Bakgrund

I samband med omorganisationen inom polisen har medborgarlöfte lyfts fram som
en metod att komma närmare medborgarna. Syftet med medborgarlöftet är att få
medborgarna att bli mer involverade och delaktiga i det brottsförebyggande arbetet.
Kommunen har sedan tidigare en samverkansöverenskommelse med polisen. I
samband med framtagande av samverkansöverenskommelse har ett även ett
medborgarlöfte upprättats. I processen har en probleminventering skett och
medborgardialoger genomförts. Vidare har en enkätundersökning genomförts och
erfarenheter har inhämtats från verksamheten.
Fokus för medborgarlöftet 2017 är ungdomar i riskzon och platser där ungdomar
möts.
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 säkerhetssamordnare Johan Walfridson 2016-11-16,
Medborgarlöfte i Mariestads kommun 2017.
Förslag till medborgarlöfte i Mariestads kommun 2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Samverkansdokument mellan
Polisen och Mariestads kommun – Medborgarlöfte i Mariestad 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Säkerhetssamordnare Johan Walfridson
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Kommunstyrelsen
Ks § 259

Dnr 2016/00363

Motion om förbättrad integration

Kommunstyrelens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Motivering:
Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning ska avsatta medel för
verksamhetsåret 2016 användas under innevarande år. Vidare beslutade
kommunfullmäktige 2016-09-26 om kommunens budget för år 2017.
Bakgrund

Sture Pettersson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska förbättra
integrationsarbetet genom att kommunfullmäktige anslår 2 400 tkr av de statliga
medel för flyktingmottagande som tilldelats kommunen för att anställa en
flyktingsamordnare under tre år. Vidare föreslår Pettersson (S) att 6 000 tkr av
flyktingpengarna ska gå till de ideella föreningar i kommunen som arbetar aktivt med
integrationsfrågor samt att 1 500 tkr avsätts till den öppna förskolans verksamhet.
Motionen har överlämnats till socialnämnden och utbildningsnämnden för
beredning.
Mariestads kommun erhöll totalt 21 800 tkr i december år 2015 för verksamhetsåren
2015 och 2016. Medlen erhölls för att stödja kommunen i den uppkomna
flyktingsituationen med dess ökade kostnader. Av medlen återstod 21 000 tkr att
använda under år 2016 för att täcka kostnader som förväntas uppstå under året.
Integrationsarbetet är en kommunövergripande fråga. Socialnämnden ser ett stort
behov av omfattande övergripande insatser såsom exempelvis bostadsförsörjning,
sysselsättning och utbildning. Utifrån Rådet för kommunal redovisnings
rekommendation finns dock begränsningar i hur medlen kan föras mellan
verksamhetsåren.
Socialnämnden och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-15 var för sig att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen. Motivering till förslaget grundar sig på två
förutsättningar: Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning ska
avsatta medel för verksamhetsåret 2016 användas under innevarande år samt att
budget för år 2017 beslutades av kommunfullmäktige 2016-09-26.
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____________________________
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Sture Pettersson (S) tillstyrker motionen.
Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut vilket är att avslå
motionen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Motion av Sture Pettersson (S) i vilken han föreslår att Mariestads kommun ska
förbättra integrationsarbetet.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2016-11-15 § 105, Svar på motion om
förbättrad integration.
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-11-15 § 170, Internremiss. Motion
om förbättrad integration.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt chefen
för sektor utbildning Katarina Lindberg 2016-10-21, Motion om förbättrad
integration.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om förbättrad
integration.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Sture Pettersson)
(Utbildningsnämnden)
(Socialnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00162

Medborgarförslag om att införa körförbud vintertid på
Rörviksvägen och Fiskarstigen för att skydda skidspår samt
markera parkering vid Rörvik

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka medborgarförslaget.
Uppsättning av skyltar och markering av parkering ska genomföras under vintern
2016/2017 då skidspåret är i bruk.
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda det övergripande
behovet av motortrafik på Rörviksvägen.
Bakgrund

Ove Andersson, Ryan 1 i Bromösund har i medborgarförslag föreslagit att det under
vintertid införs körförbud på de två skogsvägar som går från Krontorp till
Strandvägen, Rörviksvägen och Fiskarstigen. Syftet med förbudet är att skydda
anlagda skidspår.
Ove Andersson föreslår även att det vid Rörvik markeras en plats för parkering.
Markeringen förslås ske med stenar och utförs på ett sådant sätt att parkering på
gräsmattan förhindras.
Ärendet har handlagts av sektor samhällsbyggnad. Medborgarförslaget ligger i linje
med kommunens ambition att främja friluftsliv och rekreation. Nolskogen planeras
emellertid för bostäder och det är därför inte aktuellt med några permanenta åtgärder
för att utveckla friluftslivet i området. I samband med att exploateringen börjar
kommer skidspåren att behöva flyttas och de aktuella vägarna att användas för olika
typer av transporter. De av Ove Andersson föreslagna åtgärderna bedöms dock vara
lämpliga i avvaktan på att området bebyggs med bostäder.
Exploateringschefen bedömer att förslagen (uppsättning av skyltar och markering av
parkering) kan genomföras under vintern 2016/2017 och bekostas inom befintlig
ram.
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

Medborgarförslag från Ove Andersson i vilket han föreslår att det under vintertid
införs körförbud på de två skogsvägar som går från Krontorp till Strandvägen,
Rörviksvägen och Fiskarstigen (inklusive karta).
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson 201611-25, Medborgarförslag om att införa körförbud vintertid på Rörviksvägen och
Fiskarstigen för att skydda skidspår samt markera parkering vid Rörvik.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att införa
körförbud vintertid på Rörviksvägen och Fiskarstigen för att skydda skidspår samt
markera parkering vid Rörvik.

Expedieras till:
Ove Andersson
Tf chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson
Mark- och exploateringschef Erik Randén
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Ks § 261

Dnr 2016/00277

Delegering av beslutanderätten att avge yttrande till
förvaltningsrätten

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten att avge yttrande till förvaltningsrätten i
Jönköping i mål 5719-16 om laglighetsprövning enligt kommunallagen till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bakgrund

Kommunstyrelsens beslut § 224/16 "Godkännande av köp av fastigheterna Ärlan 3
och Lejonet 9" är överklagat till förvaltningsrätten för begäran om prövning enligt
kommunallagen. I överklagan framfördes även ett yrkande om att förvaltningsrätten
ska inhibera kommunstyrelsens beslut.
Förvaltningsrätten har avslagit yrkandet om inhibition och har samtidigt förelagt
Mariestads kommun att yttra sig över innehållet i överklagan och anförda handlingar.
Yttrandet ska vara skriftligt och ska ha inkommit till förvaltningsrätten senast den 22
december 2016.
Mariestads kommun har anlitat ett externt juridiskt stöd i processen och förslag till
yttrande beräknas komma till kommunen i slutet av vecka 50 eller i början av vecka
51. Normalt är det kommunstyrelsen som yttrar sig till förvaltningsrätten i dessa fall.
Då det inte finns något ordinarie möte med kommunstyrelsen för att behandla
förslag till yttrande, lyfts möjligheten att delegera beslutanderätten i detta fall från
kommunstyrelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tf kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-12, Delegering av
beslutanderätten att avge yttrande till förvaltningsrätten
Föreläggande från förvaltningsrätten, mål 5719-16, 2016-12-06

Expedieras till:
Tf kommunchef Kristofer Svensson
Administrativ chef Ola Blomberg
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Dnr 2016/00006

Handlingar att anmäla

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från möte 2016-11-21 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2016-11-28 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Kultur- och fritidsutskottet

Protokoll från möte 2016-11-08 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2016-12-06 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
RÖS

Protokoll från möte 2016-10-27 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Delegation - Färdtjänsthandläggare

Delegationsbeslut för skolskjuts i november månad 2016 anmäls och läggs till
handlingarna.
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