Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-14

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.30 – 15.20

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Anders Karlsson (C)
Janne Jansson (S)
Henrik Karlsson (M)
Anette Karlsson (M)
Erik Ekblom (M)
Sven-Inge Eriksson (KD)
Göran Hellström (L)
Linnea Wall (S)
Leif Udéhn (S)
Marie Engström Rosengren (V)
Carl-Gunnar Sand (SD)
Björn Nilsson (S)
Johan Lundberg V

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot (del av §§ 1-6, ej §§ 7-14)
Ledamot
Tjänstgörande ersättare
Tjänstgörande ersättare §§ del av 1-6, §§7-14

Övriga deltagare

Sebastian Clausson (S)
Yvonne Gogolin (M)
Anders Bredelius (M)
Agneta Larsson (C)
Mats Karlsson (MP)
Johan Lundberg (V)
Annika Björklund
Gabriella Idholt
Jonas Johansson
Susannè Wallner
Kristofer Svensson
Ewa Sallova

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Kommunikationschef § 1
Folkhälsostrateg § 2
Utvecklingschef § 3-6
Utvecklingsstrateg § 3-6
Kommunchef
Sekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Janne Jansson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 1-14

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2019-01-14

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-14

Anslagsdatum

2019-01-16

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019-02-07
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Sammanträdesdatum
2019-01-14

Sida 3

Kommunstyrelsen
Ks § 1

Dnr 2017/00020

Revidering av Mariestads kommuns riktlinjer för information och
kommunikation (Kommunikationspolicy för Mariestads kommun)

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till kommunikationspolicy för Mariestads
kommun.
All kommunikation samordnas under kommunikationsenheten.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-11 (§ 18/17) att ge kommunchefen i
uppdrag att revidera Mariestads kommuns riktlinjer för information och kommunikation.
Uppdraget vidaredelegerades till kommunikationschefen.
En kommun har ett omfattande ansvar att informera om sin verksamhet och kommunicera
med omvärlden i olika syfte.
Gemensamma grundläggande riktlinjer och ett gemensamt synsätt på kommunikation
stärker organisationen i detta uppdrag. Kommunikation utförd på ett professionellt och
enhetligt sätt stärker förtroendet för kommunen och bidrar till dess attraktivitet.
Denna kommunövergripande policy omfattar principer för hur hela organisationen,
inklusive de kommunala bolagen, ska förhålla sig till kommunikation och gäller på långsikt.
Riktlinjer, rutiner, strategier och planer för kommunikation, med olika syfte och
tidshorisont, kompletterar policyn.
Det gällande styrdokumentet för kommunikation från 2005 har fungerat väl och ligger till
grund för denna policy. I allt väsentligt är grundläggande förhållningssätt och principer
desamma som tidigare men innehållet har uppdaterats och strukturen förtydligats.
Jämfört med tidigare dokument har tillägg gjorts som talar om att kommunen ska prioritera
moderna hållbara metoder och digitala kanaler för sin kommunikation. Digitala kanaler har
ofta bättre genomslagskraft till en lägre kostnad och sparar miljön.
Utöver det har även en skrivning om kriskommunikation lagts till då behovet av
kommunikation vid särskilda händelser och påfrestningar i samhället ökat.
Även information om kommunens om varumärke och marknadskommunikation har lagts
till, då kommunikation för att marknadsföra kommunen är prioriterad inom många
områden.
Innehåll som berör arbetssätt har tagits bort och kommer att placeras i andra styrdokument
som riktlinjer och rutiner.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 1 (forts.)

Dnr 2017/00020

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2018-11-21 att
återremittera ärende om kommunikationspolicy för att behandlas i samband med ärendet
om uppdrags- och organisationsbeskrivning för kommunikationsenheten.
Kommunikationsenheten har uppdaterat policyn att omfatta även de kommunala bolagen
och deltar vid dagens sammanträde med ärende om uppdrags- och
organisationsbeskrivning för kommunikationsenheten
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut med
tilläggsyrkandet att all kommunikation samordnas under kommunikationsenheten.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kommunchefens förslag till beslut samt
eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag ksau § 398/18.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-07, Revidering av
Mariestads kommuns kommunikationspolicy
Förslag till kommunikationspolicy för Mariestads kommun 2018-12-07

Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Kommunikationschef Annika Björklund)
(Mariehus AB)
(VänerEnergi AB)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 2

Dnr 2018/00436

Folkhälsorådets verksamhetsplan med budget för år 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av folkhälsorådets verksamhetsplan med budget för 2019 och
antecknar redovisningen till protokollet.
Bakgrund

Enligt det samverkansavtal som gäller från och med 2018 för det lokala folkhälsoarbetet
ska Östra hälso- och sjukvårdsnämnden respektive Mariestads kommun vardera avsätta 15
kronor per invånare till det lokala folkhälsoarbetet i kommunen. Detta motsvarar 363 225
kr för respektive part och folkhälsorådet har därmed en budget på 726 450 kronor.
Enligt samma samverkansavtal ska en verksamhetsplan med budget inför kommande år
fastställas av folkhälsorådet senast den 31:a oktober. Verksamhetsplanen ska redovisas för
kommunen respektive Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Folkhälsorådet ska driva
strategiskt och målinriktat arbete.
Folkhälsorådet antog på sitt sammanträde 2018-10-23 en verksamhetsplan med budget för
2019. Planen innehåller tre övergripande målsättningar för folkhälsorådet under 2019:
Stärka det sektorsövergripande samarbetet i de frågor som gynnas av detta.
Utveckla medborgardialog som arbetssätt och påbörja arbetet med att ta fram rutiner för
detta.
Få igång uppföljningar med fokus på utvecklingsarbete där kommunens
uppföljningssystem Stratsys nyttjas och fler verksamheter därmed kan bidra med sina delar
i uppföljningarna.
Budgetens övergripande rubriker och fördelning av medel:
Det tidiga livets villkor

246 450 kr

Psykisk hälsa

120 000 kr

Boende och närmiljö

120 000 kr

Levnadsvanor

120 000 kr

Inflytande och delaktighet 120 000 kr
Summa

Justerandes signatur

726 450 kr

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 2 (forts.)

Dnr 2018/00436

Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra ställde sig bakom folkhälsorådets verksamhetsplan
med budget för 2019 vid sitt sammanträde 2018-11-22.
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 § 415/18.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-07,
Folkhälsorådets verksamhetsplan med budget för år 2019
Tjänsteskrivelse upprättad av folkhälsostrateg Gabriella Idholt 2018-12-07, Folkhälsorådets
verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplan med budget 2019, FHR Mariestad
Protokoll Folkhälsorådets sammanträde 2018-10-23 § 28
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den
22 november 2018

Expedierats till:
Folkhälsostrateg Gabriella Idholt
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 3

Dnr 2018/00367

Handlingsplan för Förenkla Skaraborg/Förenkla helt enkelt

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag till handlingsprogram för att internt
utveckla utbildningsinsatsen Förenkla Skaraborg med syfte att förenkla företagens och
allmänhetens kontakter med Mariestads kommun.
Handlingsplanen ska kompletteras med att återrapport ska ske till kommunstyrelsen två
gånger per år samt med mål för aktiviteterna som är mätbara.
Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har bjudit in kommunerna i Skaraborg till två endagars
utbildningsinsatser som genomförts under hösten 2018. Mariestads kommun har deltagit
med ett tjugotal tjänstemän. Utbildningarna riktar sig till de enheter inom kommunen som
har externa kontakter.
Med utgångspunkt i genomförda utbildningar har tillväxtenheten tillsammans med aktuella
enheter inom kommunen konkretiserat förslag till aktiviteter att genomföra som ska gagna
invånare och näringslivet. Aktiviteterna finns beskrivna i ett handlingsprogram och de har
samtliga kopplingar till åtgärder som syftar till att stärka Mariestads kommuns
näringslivsranking.
Utvecklingschef Jonas Johansson informerar utskottet om aktiviteterna i handlingsplanen
på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med tillägget att handlingsplanen
ska kompletteras med att återrapport ska ske till kommunstyrelsen två gånger per år samt
med mål för aktiviteterna som är mätbara.
Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tilläggsyrkar att handlingsplanen ska kompletteras med att
återrapport ska ske till kommunstyrelsen två gånger per år.
Marie Engström-Rosengren (V) yrkar att handlingsplanen ska kompletteras med mål för
aktiviteterna som är mätbara.
Henrik Karlsson (M) och Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut samt
Erikssons (KD) och Engström-Rosengrens (V) tilläggsyrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 3 (forts.)

Dnr 2018/00367

Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 410/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-07, Handlingsplan
för Förenkla Skaraborg
Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingschef Jonas Johansson 2018-12-06, Förenkla
Skaraborg, vidareutveckling
Handlingsprogram, förenkla Skaraborg, vidareutveckling.

Expedierats till:
Utvecklingschef Jonas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 4

Dnr 2018/00354

Handlingsplan för att förbättra Mariestads placering i Svenskt
Näringslivs mätning av lokalt företagsklimat
(Näringslivsrankning)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad handlingsplan för att stärka Mariestads kommuns
näringslivsranking.
Målsättningen med handlingsplanen är att årligen förbättra kommunens placering i Svenskt
näringslivsranking av det lokala företagsklimatet för att på sikt placera sig i topp tio i
landet.
Bakgrund

Organisationen Svenskt Näringsliv genomför årligen en ranking av landets 290
kommuner. Mariestads kommun har tagit sig framåt under de senaste åren och befinner sig
kring de 50 bästa i landet.
Kommunstyrelsen har uttalat en vilja om att nå en topp-tio-placering på Svenskt
näringslivs lista över kommunernas företagsklimat. För att vidareutveckla och ytterligare
stärka näringslivsklimatet i kommunen med målet att på sikt placera sig i topp tio, har
tillväxtenheten upprättat en handlingsplan. Planen har utarbetats tillsammans med andra
enheter inom kommunen. Insatserna i planen kommer att ledas och fördelas av
tillväxtenheten.
Utvecklingschefen informerar om handlingsplanen på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Henrik Karlsson (M) och Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets beslut.
Johan Lundberg (V) tilläggsyrkar att kommunstyrelsen beslutar komplettera
handlingsplanens målsättning med att öka antalet företagsetableringar i kommunen, att ge
befintliga företag bättre möjligheter att expandera och öka antalet arbetstillfällen.
Johan Abrahamsson (M) yrkar avslag på Lundbergs (V) tilläggsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar först upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 4 (forts.)

Dnr 2018/00354

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer därefter Lundbergs (V) tilläggsyrkande och
eget avslagsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget
yrkande.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 411/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-07, Handlingsplan
för att förbättra Mariestads placering i Svenskt Näringslivs mätning av lokalt företagsklimat
(näringslivsrankning)
Tjänsteskrivelse upprätta av utvecklingschef Jonas Johansson 2018-12-06, Handlingsplan
näringslivsranking
Förslag till handlingsplan

Expedierats till:
Utvecklingschef Jonas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 5

Dnr 2018/00348

Besöksnäring 2019 (turism-strategi 2019)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner de insatser och aktiviteter som beskrivs i handlingsplanen
som gäller besöksnäringen med syftet att på sikt få fler besökare till Mariestad.
Bakgrund

Inför turistsäsongen 2019 och framåt över tid har tillväxtenheten genomfört ett mål- och
strategiarbete för att ta fram förslag på inriktning, aktiviteter, marknadsföring och kanaler
för detta.
Tillväxtenheten och arbetsutskottet genomförde 2018-12-05 en work shop där förslagen
diskuterades och med utgångspunkt i detta har riktlinjer och aktiviteter arbetats fram.
Riktlinjerna och aktiviteterna innefattar hela verksamhetsområdet för tillväxtenheten, där
besöksnäringen är en del.
De aktiviteter som berör besöksnäringen och som kommer att genomföras med start
under 2019 finns beskrivna i en handlingsplan.
Utvecklingschef Jonas Johansson informerar om aktiviteterna på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 413/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-07, Plan för
turistsäsong 2019 och framåt
Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingschef Jonas Johansson 2018-12-06,
Turistsäsongen plan 2019 och framåt
Förslag till handlingsplan
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/00348

Expedierats till:
Utvecklingschef Jonas Johansson
Turistchef Lotta Samuelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 6

Dnr 2018/00437

Projekt "Näringslivsinriktad tillväxt"

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektidé med målet att öka attraktionskraften
inom områdena kompetensförsörjning, målstyrning, etablering, innovation och inflyttning
och ger tillväxtenheten i uppdrag att jobba vidare för att realisera projektet.
Bakgrund

Omställningen är ett faktum, inte minst i Mariestad, där exempelvis Electrolux med flera
hundra anställda 2015 flyttade sin verksamhet till Ungern. Kompetensförsörjningsfrågan
blir allt mer aktuell. Nya utbildningar men också tillväxt behövs i Mariestads kommun.
Digitaliseringen har tagit fart och allt fler företag behöver ställa om då områden som
artificiell intelligens, människa-maskin interaktion, digital säkerhet och
affärsmodellsutveckling påverkar företagen. Där gäller det att säkerställa att rätt kompetens
kan möta marknadens behov.
I samband med omställningen mot ett hållbart samhälle kopplat till Agenda 2030 har
Mariestad redan idag satsat mycket på sin testbäddsverksamhet via Electrivillage.
Mariestad är ett biosfärområde, det vill säga ett modellområde för hållbar
samhällsutveckling. Det innebär i praktiken att vi är en plats där olika metoder för hållbar
utveckling kan testas i verkliga sammanhang. Insatserna ska gynna naturvård,
samhällsutveckling och forskning och utbildning. Mariestad har idag flera nya
bostadsområden. Kommunen har som ambition att fortsätta utvecklingen kring affärsstråk
och rekreationsmöjligheter. Göteborgsuniversitet har också etablerat sig i Mariestad.
Flera intressanta etableringar är gjorda och möjligheter till fler etableringar finns. För att
kunna möta dessa, samt bibehålla de befintliga företagen med god attraktionskraft, krävs
både god kompetensförsörjning men också utbildning och nya innovativa områden. Målet
är att skapa tillväxt i Mariestad.
I Mariestad finns flera nätverk av företag från olika branscher som kan komplettera
varandra. Det är en styrka i sig. Samverkan för att gemensamt kunna skapa tillväxt för fler
att få hållbara affärer, är därför viktigt. Man kan då jobba i samverkan med upphandlingar,
kompetensförsörjning, digitalisering men också det goda värdskapet kopplat till
besöksnäringen.
I takt med att industrins verksamhet tjänstefieras växer företagens behov av kompetens
inom försäljning, produktionsprocess, innovation och marknadsföring. Det har gjort att
företag i allt större grad börjat anställa personer från tjänsteföretag. De yrkesinriktade
tjänsterna blir mer avancerade via digitaliseringens möjligheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2018/00437

Tillväxtenheten arbetar med att skapa olika ben i projektform för att fylla på med kunskap
med ambitionen att tillhandahålla en modell för att identifiera företagens tillväxthinder. En
plan har upprättats i samverkan med företag i kommunen. Tanken är anlita extern hjälp för
att genomföra planen. Företagens synlighet och attraktionskraft gentemot relevanta aktörer
och målgrupper stärks och leder till bättre samverkan och affärer.
Projektet går också ut på att öka kompetensbasen vilket direkt leder till att man i större
utsträckning attraherar och kan rekrytera i nya målgrupper. Detta innebär också att man
nyttjar kompetensen bättre hos befintlig personal. Projektet ska också leda till att företagen
kan nyttja varandras kompetenser, exempelvis vid upphandlingar och förhandlingar.
Kompletterande branscher som inte finns idag kan skapas, vilket också bidrar till att
kommunen kan hjälpa till med träffsäkrare etableringsarbete. Samverkan är ett mål med
projektet, att skapa interaktion för att erhålla ett mer engagerat och tillväxtskapande klimat.
Via marknadsföring blir det gemensamt lättare att sälja kommunen Mariestad som ett
platsvarumärke. Målet är att skapa en enhetlig marknads-kommunikation där inflyttar- ,
medflyttarservice för jobb, barnomsorg, utbildning och boende vävs samman för att skapa
ett tydligt budskap ut mot medborgare, näringsliv och nyetableringar.
Arbetet i projektet innefattar bland annat:
-

Att ta fram och presentera en enhetlig strategi för företagen i kommunen.

-

Genomföra verksamhetsbesök hos företag och kartlägga kompetensbrister

-

Framtagande av handlingsplaner med metod och mål för varje enskilt område

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 412/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-09, Projekt
"Näringslivsinriktad tillväxt"
Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsstrateg Susanné Wallner 2018-12-06,
Näringslivsinriktad tillväxt
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/00437

Expedierats till:
Utvecklingschef Jonas Johansson
Utvecklingsstrateg Susanné Wallner

Justerandes signatur
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Dnr 2018/00105

Medborgarförslag om gratis gym-kort för personer över 75 år

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om gratis gym-kort för personer över 75 år.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att undersöka kommunens möjligheter att
erbjuda personer över 75 år olika alternativ för fysisk aktivitet, till låg eller ingen kostnad.
Bakgrund

Ett medborgarförslag om gratis gym-kort till personer över 75 år inkom till fullmäktige i
mars 2018. Ärendet överlämnades till folkhälsostrategen för beredning.
I medborgarförslaget lämnades följande fyra motiveringar till varför kommunen borde
erbjuda personer över 75 år gratis gymkort:
-

Förebygger skador

-

Lockar fler äldre till gym

-

Bra social samvaro

-

Kostnaden är hög för en pensionär

Att stimulera till fysisk aktivitet innebär inte bara att förebygga den fysiska hälsan utan kan
också vara ett sätt att erbjuda social gemenskap. Båda dessa aspekter är viktiga för en god
livskvalitet. Andelen äldre i befolkningen ökar, liksom skillnaderna i hälsa mellan olika
grupper. Att förebygga ohälsa är viktigt även ur ekonomiskt perspektiv då hälsa innebär
mindre behov av välfärdstjänster.
Mariestads kommun möjliggör redan till viss del fysisk aktivitet för målgruppen.
Exempelvis har kommunen ett avtal med Korpen Mariestads Motionsförening för att
stödja en föreningsverksamhet som bland annat utifrån ett folkhälsoperspektiv som ska
bidra till en aktiv och stimulerande fritid för alla. Kommunen har också ett ute-gym,
centralt och nära Vänern, att erbjuda. Folkhälsorådet har under 2017 gett visst stöd för
utökande av PRO:s öppna friskvårdsverksamhet.
Den form av träning som ett gym erbjuder kan tänkas passa flera men inte alla, det är
därför viktigt att kunna erbjuda olika former av fysisk aktivitet för att så många som
möjligt ska kunna och vilja ta del.
Folkhälsorådet tog på sitt sammanträde 2018-04-09 del av medborgarförslaget och
beslutade att föreslå att kommunstyrelsen ska avslår förslaget, men med tillägget att
kommunchefen får i uppdrag att undersöka kommunens möjligheter att erbjuda personer
över 75 år olika alternativ för fysisk aktivitet, till låg eller utan kostnad.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-14

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 7 (forts.)

Dnr 2018/00105

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 § 416/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-07, Svar på
medborgarförslag om gratis gym-kort för personer över 75 år
Tjänsteskrivelse upprättad av folkhälsostrateg Gabriella Idholt 2018-12-07,
Medborgarförslag om gratis gym-kort för personer över 75 år
Protokoll Folkhälsorådets sammanträde 2018-04-09 §16
Medborgarförslag om gratis gym-kort för personer över 75 år

Expedierats till:
Folkhälsostrateg Gabriella Idholt
Medborgarförslagsställare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-14

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 8

Dnr 2018/00426

Ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser enligt
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och
omsorg och socialpsykiatrin

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen ändring av taxekonstruktion gällande
avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och
omsorg och socialpsykiatrin.
Den nya taxekonstruktionen ska gälla från och med 2019-04-01.
Johan Lundberg (V)lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 1, protokollsanteckning).
Bakgrund

Allt större krav ställs idag på den offentliga sektorn. Det har skapats höga krav på
effektivitet och rationaliseringar inom offentlig verksamhet. Lagändringar och förändrade
förutsättningar ökar kostnaderna i kommunerna. Socialnämndens verksamheter har genom
åren vidtagit omfattande åtgärder för att minska kostnader och möjligheterna till ytterligare
omfattande neddragningar är små.
Inför budgetåret 2018 fick socialnämnden en utökad budgetram med 7 000 tkr varav 1 800
tkr motsvarade det ökade PO-pålägget. Socialnämndens detaljbudget för 2018 visade på ett
underskott med 4 890 tkr. Socialnämnden behövde därför vidta åtgärder motsvarande 4
890 tkr.
Socialnämnden beslutade 2017-12-19 om en åtgärdsplan som innehöll 19 olika åtgärder
vilka motsvarade en besparing på 4 890 tkr. Denna besparing redovisas i budget och
prognosen som budgetjustering. De åtgärder som socialnämnden beslutade i december
2017 är inte tillräckliga för att nå en budget i balans. Det krävs mer omfattande åtgärder.
Ett av förslagen på åtgärder för att nå en budget i balans är att höja avgifterna för
serviceinsatser.
Socialnämnden har därför i beslut 2018-11-20 föreslagit att fullmäktige ska anta en ny taxa
gällande avgifter insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård
och omsorg och socialpsykiatrin. Den nya taxan ska gälla från 2019-04-01.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 19

Sammanträdesdatum
2019-01-14

Kommunstyrelsen
Ks § 8 (forts.)

Dnr 2018/00426

Behandling på sammanträdet

Johan Lundberg(V) begär att få lämna en protokollsanteckning, vilket godkänns av
ordföranden Johan Abrahamsson (M)

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Dnr 2018/00426
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 418/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-06, Ändring av
taxekonstruktion gällande avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen inom vård och omsorg och socialpsykiatrin
Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Elizabeth Lindholm Hahne, 2018-10-18, ändring av
taxekonstruktion gällande avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg och socialpsykiatrin from 2019-0401.
Förslag till ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg och socialpsykiatrin from 2019-0401.
Insatser i ordinärt boende – en verksamhet i utveckling, 2018-10-18.

Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Socialnämnden)
(Utredare Elizabeth Lindholm Hahne)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-14

Sida 20

Kommunstyrelsen
Bilaga 1
Protokollsanteckning § 8

Med anledning av ärende ”Ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser enligt
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg och
socialpsykiatrin”.
Vänsterpartiet yrkande på återremiss i socialnämnden men yrkandet avslogs.
Vi vill med denna protokollsanteckning förklara varför vi inte kan ställa oss bakom
förslaget till nya taxor, så som de nu utformats. Det finns delar i förslaget som innebär att
vissa brukare kan komma at få en avgiftshöjning som inte är acceptabel. Det gäller t ex
inom den grupp som idag har hemsjukvård där vissa individer kan få en höjning med över
1300 kr/månad. Vi menar att taxorna bör omarbetas så att den här typen av effekter inte
uppstår.
Vänsterpartiet har förståelse för att en höjning av taxor kan vara aktuellt. Den totala
summa som en taxeomläggning ska inbringa bör dock minskas och konstrueras så att inte
enskilda brukare får orimliga höjningar.
Vänsterpartiet är väl införstådda med den ekonomiska situation och de utmaningar
socialnämnden har att förhålla sig till. Det har vi också tagit höjd för i vårt budgetförslag
för år 2019 som bland annat utfår från en skattehöjning.
2019-01-14
Marie Engström Rosengren
Johan Lundberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-14

Sida 21

Kommunstyrelsen
Ks § 9

Dnr 2018/00431

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av ”Taxa för tillsyn inom
strålskyddslagens område” med justeringen att sista punkten i § 7 ”Anmälan om att
befintlig verksamhet upphör” utgår.
Bakgrund

Miljö- och energidepartementet utfärdade en ny strålskyddslag i april 2018 samt även en ny
strålskyddsförordning i maj samma år.
Verksamhet miljö- och byggnad har reviderat taxan för tillsyn inom strålskyddslagens
område för att hänvisa till rätt lagrum (med anledning av de nya lagarna).
Miljö- och byggnadsnämnden godkände revideringarna i taxan vid sitt sammanträde 201812-05 och beslutade att överlämna förslaget till reviderad taxa för tillsyn inom
strålskyddslagens område till fullmäktige för fastställande.
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 § 4/19
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-01-02, Revidering av
taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område
Protokollsutdrag Mbn § 117/18
Förslag till reviderad ”Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område”
Gällande ”Taxa enligt strålskyddslagen” antagen av fullmäktige 2017-12-11

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-14

Kommunstyrelsen
Ks § 9 (forts.)

Dnr 2018/00431

Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Miljö- och byggnadsnämnden, Anneli Bergqvist)
(Miljö- och byggnadschef, Annika Kjellkvist)
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-14

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 10

Dnr 2018/00444

Avtal mellan Mariestads kommun och Vara folkhögskola 20192022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar förlänga avtal med Vara folkhögskola från den 1 januari 2019
och fyra år framåt (2022-12-31) avseende folkhögskola i Mariestad.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 24 oktober 2013, § 500, kommunchefen i
uppdrag att se till att Mariestads kommun, eventuellt i samverkan med annan aktör, snarast
skulle ansöka om att få etablera en folkhögskola. Verksamheten skulle vara igång
höstterminen 2014.
För att genomföra folkhögskolekurser måste man vara en folkhögskola eller samverka med
en folkhögskola. Under 2014 och 2015 bedrev Vara folkhögskola uppdragsutbildning i
Mariestad, vilket innebar att Mariestad köpte utbildningen och stod för kostnaderna.
Mariestad hade i sin tur tecknat avtal med Töreboda och Gullspångs kommuner som köpte
del av platserna.
Från januari 2016 tecknades avtal med Vara folkhögskola vilket innefattade att
folkhögskolan förbinder sig att driva Allmän kurs på heltid samt att ansvara för personal
och elever i verksamheten. Mariestads kommuns åtagande har varit att stå för lokaler,
lokalvård, möblering av klassrum och IT-uppkoppling. Förslaget är att förlänga detta
tidigare avtal med fyra år enligt samma villkor som tidigare.
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 § 420/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-12, Folkhögskola i
Mariestad (Vara folkhögskola, utbildningsplatser)
Avtal folkbildningsverksamhet i Mariestad 2016-2018
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-14

Kommunstyrelsen
Ks § 10 (forts.)

Dnr 2018/00444

Expedierats till:
Utbildningsnämnden
Utbildningschef Maria Appelgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-14

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ks § 11

Dnr 2018/00405

Upprättande av avtal med Vänerenergi AB avseende
Energisystem för vätgas med mera - Nya Energisystem

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till ”Avtal om samverkan mellan Mariestads kommun
och VänerEnergi AB gällande satsningen ElectriVillage”.
Bakgrund

Mariestads kommun driver satsningen ElectriVillage (Test- och Demonstrationsplats
Mariestad) som plattform att skapa industriell förnyelse, test- och demonstration av nya
lösningar för energisystem inklusive energilagring samt test av mobilitetslösningar.
VänerEnergi AB är idag Mariestads kommuns viktigaste samarbetspart för skapande av
energiinnovativa system och anläggningar som en del av test- och demonstrationsplats
Mariestad. Mariestads kommun har i en ägarinstruktion uttalat att man önskar att
VänerEnergi AB utökar sitt arbete för industriell förnyelse och energiinnovativa system i
Mariestad.
Genom detta avtal förtydligas samarbete och ansvar.
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 § 422/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-11-14, Avtal om
samverkan mellan Mariestads kommun och VänerEnergi AB gällande satsningen
ElectriVillage
Förslag till avtal om samverkan mellan Mariestads kommun och VänerEnergi AB gällande
satsningen ElectriVillage
Expedierats till:
Kommunchef Kristofer Svensson
VänerEnergi AB, Rolf Åkesson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-14

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 12

Dnr 2018/00451

Revidering av tillämpningsanvisningar till reglemente för attest
och kontroll av ekonomiska transaktioner

Kommunstyrelses beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till ”Tillämpningsanvisningar för
attestreglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner”.
Beslutet ersätter tidigare beslut Ks § 15/2018.
Bakgrund

Kommunen har sedan tidigare ett reglemente för attest och kontroll av ekonomiska
transaktioner. Till det finns också tillämpningsanvisningar för attestreglementet som mer i
detalj beskriver de olika momenten.
Kommunstyrelsen beslutar om ändringar i tillämpningsanvisningarna.
Ekonomienheten har upprättat ett förslag till reviderade tillämpningsanvisningar.
De reviderade tillämpningsanvisningarna har kompletterats i § 3 ”Attestarbetets
utformning” med ett internt kontrollmoment som skapats för expressordrar av livsmedel
inom kostverksamheten som kvalitetssäkrar rutinen ytterligare. Detta gör att hanteringen
totalt sett minskar och kan frigöra tid i verksamheten.
Även § 5 ”Attestmoment” har justerats på så sätt det gjorts omdisponeringar i
rubriksättningen jämfört med tidigare. I övrigt har ett par redaktionella ändringar gjorts i
paragrafen.
I förslaget är det som lagts till markerat med rött och det som tas bort är överstruket.
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 § 2/19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-14

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 12 (forts.)

Dnr 2018/00451

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-01-02, Revidering av
tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner
Tjänsteskrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2018-12-17, Revidering av
tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner
Förslag till reviderade ”Tillämpningsanvisningar till attestreglemente och kontroll av
ekonomiska transaktioner”

Expedierats till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
Ekonomichef Christina Olsson
Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-14

Sida 28

Kommunstyrelsen
Ks § 13

Dnr 2011/00330

Yttrande i mål 5312-18, Per Rosengren ./. Mariestads kommun
angående laglighetsprövning enligt KL

Kommunstyrelses beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till förvaltningsrätten i enlighet med förslag
upprättat av stadsjuristen daterat 2018-12-18.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, Kf § 92, att tillstyrka att miljöprövningsdelegationen meddelar tillstånd enligt miljöbalken till en vindkraftpark med max tolv verk
inom Västra Kinneskogen i Mariestads kommun.
Till grund för beslutet att tillstyrka ansökan fanns en överenskommelse med sökanden,
Vasa Vind AB. Överenskommelsen gick ut på att Vasa Vind AB skulle tillmötesgå de krav
som kommunen satt upp i sin vindkraftsplan (tematiskt tillägg till översiktsplanen) och
som innebar att vindkraftverk inte ska placeras närmare bostäder och fritidshus än 900
meter, motsvarande 35 dB(A).
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i tillståndsbeslutet
valt att inte fästa någon vikt vid kommunens översikts-planering och har inte heller beaktat
kommunens vilja att begränsa miljöpåverkan från vindkraftparken, utan i stället hänvisat till
egen praxis och tillåtit en högre ljudnivå på 40 dB (A). Mariestads kommun har som en
följd av detta överklagat miljöprövningsdelegationens beslut och även meddelat att det
beslut om att tillstyrka ansökan som tidigare fattats av kommunfullmäktige, som en följd av
detta, inte längre gäller.
Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har i föreläggande daterat
2018-05-31 till Mariestads kommun begärt att kommunen särskilt ska yttra sig över frågan
om kommunfullmäktige nu tillstyrker eller nu inte tillstyrker den av miljöprövningsdelegationen 2017-09-27, beslutade vindkraftparken (dnr 551-12939-2013).
Fullmäktige behandlade ärendet på sitt sammanträde 2018-09-24 och beslutade då, med
stöd av miljöbalken 16 kap. 4 § att inte tillstyrka den av miljöprövnings-delegationen
beslutade vindkraftparken i Västra Kinneskogen, Mariestads kommun.
Fullmäktiges beslut Kf § 77/18 har överklagats till förvaltningsrätten.
Mariestads kommun har tidigare yttrat sig i målet, Ks § 206/18. Per Rosengren har därefter
inkommit med ett yttrande över kommunens yttrande (aktbilaga 10). Mariestads kommun
har beretts nu tillfälle att yttra sig över aktbilaga 10 (Per Rosengrens yttrande daterat 201811-30) i mål nr 5312-18, Per Rosengren ./. Mariestads kommun angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 29

Kommunstyrelsen
Ks § 13 (forts.)

Dnr 2011/00330

Yttrandet ska vara förvaltningsrätten tillhanda senast 2019-01-16.
Stadsjurist Tobias Carlgren har upprättat ett förslag till yttrande till förvaltningsrätten
daterat 2018-12-18.
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 § 1/19
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-01-02, Yttrande i mål
5312-18, Per Rosengren ./. Mariestads kommun angående laglighetsprövning enligt KL
Förslag till yttrande i mål 5312-18, Per Rosengren ./. Mariestads kommun angående
laglighetsprövning enligt KL upprättat av stadsjurist Tobias Carlgren 2018-12-18
Underrättelse från förvaltningsrätten 2018-12-06, Möjlighet att lämna yttrande över
aktbilaga 10 i mål 5312-18
Aktbilaga 10, Yttrande från Per Rosengren daterad 2018-11-30

Expedierats till:
Förvaltningsrätten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 14

Dnr 2019/00016

Handlingar att anmäla

Ksau

Protokoll från sammanträde 2018-12-19 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokollsutdrag Ksau § 423/18, överklagan av tillståndsbeslut för Mariestads
avloppsreningsverk, anmäls och läggs till handlingarna.
Kommunchefens delegationsbeslut

Delegationsbeslut gällande deltagande i allmän flaggning 2018-12-17 anmäls och
läggs till handlingarna.
Lönenämnden

Protokoll från sammanträde 2018-11-29 anmäls och läggs till handlingarna.
Skaraborgs kommunalförbund (Styrelsen).
Protokoll från sammanträde 2018-12-07 anmäls och läggs till handlingarna.
MTG Styrgrupp

Anteckningar från möte 2018-12-18 anmäls och läggs till handlingarna.
RÖS

Protokoll från sammanträde 2018-12-13 anmäls och läggs till handlingarna.
Mariehus fastigheter AB

Protokoll från sammanträde 2018-12-04 anmäls och läggs till handlingarna.
Mariehus Ärlan AB

Protokoll från sammanträde 2018-12-04 anmäls och läggs till handlingarna.
Mariehus Uttern AB

Protokoll från sammanträde 2018-12-04.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-14

Kommunstyrelsen
Ks § 14 (forts.)

Dnr 2019/00016

Delegationsbeslut trafikhandläggare (Ks 2018/00055)

Beslut om skolskjuts perioden december 2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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