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Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset, kl. 14.00 – 15.40 

 
Beslutande Johan  Abrahamsson (M) Ordförande 

Anders Karlsson (C) 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande 
Henrik Karlsson (M) Ledamot 
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Sven-Inge Eriksson (KD) Ledamot 
Göran  Hellström (L) Ledamot 
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Yvonne Gogolin (M) Tjänstgörande ersättare 
Anders Bredelius (M) Tjänstgörande ersättare 
Sebastian Clausson (S) Tjänstgörande ersättare 
 
 

Övriga deltagare Richard Thorell (M) Ersättare 
Göte Andersson (M) Ersättare 
Agneta Larsson (C) Ersättare 
Tuula Ojala (S) Ersättare 
Mats Karlsson (MP) Ersättare 
Johan Lundberg (V) Ersättare 
Christina Olsson Ekonomichef 
Ida Nilsson Ekonom 
Joakim Stier Arbetsmarknadschef 
Elizabeth Lindholm Hahne Utredare inom sektor stöd och omsorg 
Kristofer Svensson Kommunchef 
Ewa Sallova Sekreterare 

Justerare Ida Ekeroth 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer § 233-247 
 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Johan  Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-12-17 

Anslagsdatum 2018-12-19 Anslaget tas ner 2019-01-14 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 233                                                   Dnr 2018/00186  

Budget 2019 för kommunstyrelsens verksamheter 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar detaljbudget för år 2019 med tillägget att högskoleplattform 
DaCapo och arbetstidslösning särredovisas samt att uppföljning görs vid 
prognostillfällen. 

2. Kommunchefen har rätt att fördela effektiviseringen på 1 750 000 kronor ”Samordning 
vid återbesättning av tjänster”. Detta ska därefter redovisas till kommunstyrelsen. 

 
Marie Engström Rosengren (V) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 1, 
protokollsanteckning).  

Ida Ekeroth (S) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 2, protokollsanteckning).     

Bakgrund 

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om detaljbudget för styrelsens egna verksamheter 
för kommande år. Detaljbudgeten utgår från den av kommunfullmäktige antagna 
budgetramen.  
 
Ekonomienheten har upprättat ett förslag till detaljbudget för kommunstyrelsens 
verksamheter för år 2019. Förslaget till detaljbudget innebär en effektivisering om 1 
procent och en effektivisering om 1 750 tkr genom samordning vid återbesättning av 
tjänster.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att högskoleplattform DaCapo och arbetstidslösning 
särredovisas samt att uppföljning görs vid prognostillfällen.  

Johan Abrahamsson tar upp kommunchefens förslag till beslut samt Ekeroths (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.     

Marie Engström Rosengren (V) begär att få lämna en protokollsanteckning, vilket 
godkänns av ordföranden Johan Abrahamsson (M). 

Ida Ekeroth (S) begär att få lämna en protokollsanteckning, vilket godkänns av 
ordföranden Johan Abrahamsson (M).     
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Kommunstyrelsen 

Ks § 233 (forts.)                                                  Dnr 2018/00186  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 390/18.  

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-11-23, Budget 2019 
för kommunstyrelsens verksamheter 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Ida Nilsson 2018-11-22,  Budget 2019 för 
kommunstyrelsens verksamheter   
 
Detaljbudget för kommunstyrelsens verksamheter 2019 

 

Expedierats till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
Ekonomienhetsansvarig Annica Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Samtliga enhets- och avdelningschefer inom kommunstyrelsens verksamheter 
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Kommunstyrelsen 

Bilaga 1  

Protokollsanteckning § 233 

Budget 2019 för kommunstyrelsens verksamheter  

 
Vid dagens möte i kommunstyrelsen har vi att utgå från det av kommunfullmäktige fattade 
budgetbeslutet. Vi står bakom förslaget till detaljbudget för kommunstyrelsen, men vill 
anföra följande: 

Då budgeten för år 2019 beslutades i kommunfullmäktige reserverade sig vänsterpartiet till 
förmån för eget budgetförslag som bland annat innehöll en skattehöjning. Vänsterpartiet 
gick emot den besparing som i och med majoritetens budget bland annat ålagts 
kommunstyrelsen. Vi befarar att den kan bil ansträngande för verksamheterna.  

Vänsterpartiets budgetförslag innebar också en begränsad satsning inom kulturområdet. Vi 
menade att sänkta avgifter till musikskolan skulle göra det möjligt för fler ungdomar att 
delta.  

 

2018-12-17 

Marie Engström Rosengren 

Vänsterpartiet       
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Kommunstyrelsen 

Bilaga 2  

Protokollsanteckning § 233 

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen konstaterar att den miljon extra till 
kommunstyrelsen som fanns i Socialdemokraternas budgetförslag för Mariestads kommun 
hade inneburit ökade resurser till högskoleplattform Dacapo och arbetstidslösningar. Vi 
befarar att detaljbudgeten för 2019 kommer innebära en sänkt ambitionsnivå inom dessa 
områden. 

 

2018-12-17 

 
Ida Ekeroth  
Socialdemokraterna                                   
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Kommunstyrelsen 

Ks § 234                                                   Dnr 2018/00410  

Plan för internkontroll 2019 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till internkontrollplan för år 2019.  
 
Planen innefattar följande kontrollpunkter: 

- Kontroll av dokumentation vid direktupphandlingar. 

- Kontroll av att kommunens riktlinjer för rekrytering följs. 

- Kontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på uppföljning av tillbud 
och arbetsskador. 

- Kontroll av att delegationsordning efterlevs. 

- Kontroll av tillämpning av visselblåsarfunktionen. 

- Kontroll av uppföljning av åtgärdsplaner med anledning av underskott vid 
prognostillfällen. 

- Kontroll av att inköpta produkter har rätt pris, att rätt produkt levererats samt att rätt 
belopp fakturerats.  

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhet- och ekonomistyrningen. Kommunstyrelsen 
har enligt Kommunallagens 6:e kapitel 1 § uppsiktsplikt. Uppsiktsplikten medför att 
kommunstyrelsen ansvar för att samtliga nämnder följer kommunfullmäktiges fastställda 
regler och riktlinjer. För att kontrollera så att dessa efterlevs ska kommunstyrelsen årligen 
fastställa en internkontrollplan med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
 
Ekonomienheten har upprättat ett förslag till internkontroll för år 2019. Planen innefattar 
kontrollpunkter som avser direktupphandlingar, följsamhet av riktlinje för rekrytering, det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, delegationsordning samt körjournaler.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med tillägget av kontrollpunkten 
att inköpta produkter har rätt pris, att rätt produkt levererats samt att rätt belopp 
fakturerats. 

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson tillstyrker arbetsutskottet förslag med tilläggsyrkandet att 
kontrollpunkten att inköpta produkter har rätt pris, att rätt produkt levererats samt att rätt 
belopp fakturerats läggs till.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 234 (forts.)                                                  Dnr 2018/00410  

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 388/18.  

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-11-23, Plan för 
internkontroll 2019 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Ida Nilsson 2018-11-22,  Internkontrollplan för 
kommunstyrelsen 2019 
 
Förslag till plan för internkontroll 2019 

 

Expedierats till: 
Ekonom Ida Nilsson 
Ekonomichef Christina Olsson 
Enhets- och avdelningschefer inom kommunstyrelsens verksamheter 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 235                                                   Dnr 2018/00407  

Riktlinjer för arbetsmarknadsplanering 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till riktlinjer för arbetsmarknadsplanering i Mariestads 
kommun.     

Bakgrund 

Syftet med riktlinjer för arbetsmarknadsplanering är att tillse att en högre grad av 
kommuninvånare i Mariestads kommun kommer ut i arbete eller studier. Riktlinjerna ska 
bidra till en långsiktig lösning för individen och bidra till självförsörjning.  
 
Riktlinjerna tydliggör fyra grundprinciper där följande ska säkerställas: 

- Arbetsplats först 
 
Arbete och arbetsmarknadsorientering får man bäst genom att vistas på en 
arbetsplats och dit ska man komma så fort som möjligt. Detta innebär en bra 
samverkan med kommunens olika sektorer samt det privata näringslivet. 

- Systematisk uppföljning 
 
De respektive delprocesserna ska ha en väl utarbetad produktionsapparat med 
tydliga processer för uppföljning av både sökande och arbetsplatser. Den 
systematiska uppföljningen ska även bidra till utvärdering av de insatser som 
tillhandahålls för att nå måluppfyllelsen.  

- 80/20 
 
80 procent av de sökande som är inskrivna i vår verksamhet ska ha en planering 
som är direkt riktad mot arbetsmarknaden, endast 20 procent bedöms ha andra 
behov såsom beroendeproblematik, hälsohinder utan rehabiliteringsmöjligheter 
med mera.  
 

- Flexibel kompetenspåfyllnad 
 
Det måste finnas flexibilitet i de metoder vi använder för att överbrygga 
kompetensgapet mellan sökandes färdigheter och arbetsgivarens krav/behov.  

 
Riktlinjerna ska säkerställa så att processen arbetsmarknad leder till att en högre grad av 
kommuninvånare i Mariestads kommun kommer ut i arbete eller studier inom 6 månader 
och där försörjningsstöd, som är en övergångsersättning ersätts av självförsörjning.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 235 (forts.)                                                  Dnr 2018/00407  

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 § 384/18 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-11-23, Riktlinjer för 
arbetsmarknadsplanering 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av arbetsmarknadschef Joakim Stier 2018-11-09, Riktlinje 
arbetsmarknadsplanering i Mariestads kommun 2019 
 
Riktlinjer för arbetsmarknadsplanering 

 

Expedierats till: 
Arbetsmarknadschef Joakim Stier 
Socialchef Lotta Hjoberg 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 236                                                   Dnr 2018/00016  

Information om genomlysning IFO (Utredningstjänst inom IFO) 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-12-20 kommunchefen i uppdrag att utreda 
möjligheten och förutsättningar att inrätta en utredningstjänst i syfte att hitta nya strukturer 
och arbetssätt inom IFOs verksamhet. Tjänsten finansieras av medel från 
kommunstyrelsen till förfogande under 2018. 

Utredningen påbörjades 2018-04-05 och redovisas löpande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott var sjätte vecka med början 2018-05-09. Den femte och sista lägesrapporten 
presenterades 2018-12-05. En slutrapport ska tas fram och redovisas i mars 2019. 

Individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet har under senaste åren haft en 
ökande trend vad gäller anmälningar och ansökningar om barn som far illa eller riskerar att 
fara illa. Kostnaderna för placeringar hos externa vårdgivare har kraftigt ökat. Det har i 
socialnämnden fattats beslut om att skapa hemmaplanslösningar som är mer 
kostnadseffektiva än de som kommunen köper från annan vårdgivare. 

- Utvärdera befintliga hemmaplanslösningar och strukturer 

- Vilken kompetens behövs på hemmaplan för att undvika köp av annan vårdgivare? 

- Ta fram en lämplig modell för att jämföra kostnader och tjänster mellan interna 
och externa köp 

- Vilket ersättningssystem ska HVB-hemmen tillämpa, kostnad per plats, rambudget 
eller annat? 

- Hur ska HVB-hemmen drivas för att uppnå affärsmässighet?  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av utredare inom sektor stöd och omsorg Elizabeth Lindholm 
Hahne 2018-12-12, Utredning IFO, 2018-12-12. 

 

Utredning IFO, en sammanfattning, 2018-12-12.  

Expedierats till: 

Socialnämnden 
Sektorchef Lotta Hjoberg 
IFO-chef Anette Karlsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 237                                                   Dnr 2016/00298  

Hyresavtal för logistikhub i Mariestad - Niten 2 

  

Kommunstyrelsen beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till hyresavtal avseende 
fastigheten 2 i Mariestad. 
 

Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för hyresavtalet (487 000 kr) och driftkostnaden 
för el, värme och VA (ca 60 000 kr) i fastigheten, totalt 550 000 kr belastar 
kommunstyrelsen konto till förfogande för år 2019. Kostnaden för år 2020 och år 2021 
hanteras i ordinarie budgetarbete för respektive år.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-20 att etablera en logistik-hub i gymnastiksalen i före 
detta Mariaskolan. I efterhand har det visat sig att lokaliseringen av den planerade hubben 
inte var optimal. Styrgruppen för logistikhubben har därför lämnat förslag på en ny 
placering av hubben. Den nya lokalen är belägen på Hammarsmedsgatan 7 i Haggården 
och finns tillgänglig från och med årsskiftet. 
 
Samhällsbyggnadschefen informerade vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-21 om 
att det finns ett avtalsförslag upprättat för den nya lokalen. Hyran för lokalen uppgår till 
487 000 kronor/år. Samhällsbyggnadschefen fick på sammanträdet uppdrag att gå vidare 
med avtalet och sedan överlämna det till kommunstyrelsen för beslut.  
 
Fastighetschefen har på uppdrag av samhällsbyggnadschefen beräknat kostnaderna för el, 
värme och VA i fastigheten. Kostnaderna har tidigare uppgått till ca 80 000 kr/år (70 000 
kr för el inklusive uppvärmning samt ca 10 000 kr för VA). Denna kostnad beräknas 
sjunka till ca 60 000 kr/år i samband med att fastigheten ansluts till fjärrvärmenätet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-11, Förslag till 
hyresavtal för logistikhub i Mariestad, Niten 2 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2018-11-28, 
Hyresavtal avseende Niten 2, Mariestad 
 
Förslag till hyresavtal avseende fastigheten Niten 2, Mariestad 

 

Expedierats till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 238                                                   Dnr 2018/00282  

Medborgarförslag om att utreda möjligheterna att flytta 
biblioteket till Knallen-huset (och musikskolan till biblioteket) 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte gå vidare med utredning av möjligheten att flytta 
biblioteket till Knallenhuset (och musikskolan till biblioteket).  

Bakgrund 

Anders Johansson, Torsö, har lämnat in ett medborgarförslag om att utreda möjligheten att 
flytta biblioteket till Knallenhuset (och musikskolan till biblioteket). 

 

Med anledning av att en stor upprustning nyligen genomförts i bibliotekets lokaler för att 
förbättra miljön och verksamheten, finns in nuläget därför varken ambition eller möjlighet 
att utreda en flytt av verksamheten. Musikskolans flytt in till bibliotekets lokaler blir därför 
inte aktuellt.  

Kultur- och fritidsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kfu § 58/18. 

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2018-11-22, Medborgarförslag 
– flytt av biblioteket till Knallenhuset 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-11-26, 
Medborgarförslag – flytt av biblioteket till Knallenhuset 

Medborgarförslag om att flytta biblioteket till Knallenhuset.  

 

Expedierats till: 
Anders Johansson, Torsö Brofästet 13, 542 91 Torsö 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 239                                                   Dnr 2018/00390  

Ansökan om driftsersättning till m/s Marianne år 2019-2021 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag om 150 000 kronor till M/S Marianne 
ekonomisk förening per år för genomförande av båtturer på Vänern under 2019 och 
2020.   
 
Efter sommarsäsongen 2020 ska en utvärdering ske och under år 2020 ska partnerna 
omförhandla kontraktet inför år 2021.  
 
Följande villkor ska gälla för bidraget:  

- Hemmahamn under ovanstående period (2019-2020) ska vara Mariestads 
gästhamn. 

- Båtturer på tidtabell, minst fem dagar i veckan under minst fem sommarveckor. 
 

2. Bidraget till M/S Marianne under år 2019 och 2020 finansieras inom 
kommunstyrelsens budgetram.  

Bakgrund 

M/S Marianne har sedan sommaren 2013 bedrivit passagerartrafik på Vänern. För att 
möjliggöra detta har Mariestads kommun bidragit med ett driftbidrag. Kännedomen om 
båtturerna och därmed även antalet passagerare har ökat under åren och förväntas öka 
ytterligare under kommande år.  
 
Statistik från sommaren 2018: 
 
Torsö runt (9 turer)  Totalt: 310 passagerare 
Laxhall (4 turer)  Totalt: 143 passagerare 
Onsö runt ( 4 turer )  Totalt: 200 passagerare 
Sjötorp/Brygghuset ( 5 turer ) Totalt: 136 passagerare 

Totalt antal passagerare: 789 stycken 
 
15 chartrade turer med ytterligare 500 passagerare. 
 

Koppling till Vision 2030 
 
Tre av byggstenarna i kommunens Vision 2030, Den stolta sjöstaden, Internationellt 
modellområde samt En naturligmötesplats kan läggas till grund för ett beslut att stödja en 
kulturminnesmärkt båt som gör dagsturer i Vänerskärgården.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 239 (forts.)                                                   Dnr 2018/00390  

 

Öppen farled 
 
Passagerartrafik på Vänern ger Sjöfartsverket ett underlag för att fortsätta underhålla och 
utveckla farleden.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att driftsbidraget fasas ut under mandatperioden.  

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 385/18 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-11-23, Bidrag till M/S 
Marianne 2019-2021 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av turistchef Lotta Samuelsson 2018-11-12, Ansökan om bidrag 
för M/S Marianne 2019-2021 
 
Skrivelse från M/S Marianne med ansökan om driftbidrag 

 

Expedierats till: 
Utvecklingschef Jonas Johansson 
Turistchef Lotta Samuelsson 
M/S Marianne 
Ekonom Ida Nilsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 240                                                   Dnr 2018/00400  

Förnyelse av samarbetsavtal inom MTG för 
säkerhetssamordnarfunktionen 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal mellan Mariestad, 
Töreboda och Gullspång om gemensam säkerhetssamordningsfunktion.  

Bakgrund 

Samarbetsavtalet som reglerar förutsättningarna för MTG-kommunernas gemensamma 
säkerhetssamordnarfunktion löper ut den 31 december 2018. Ett nytt avtal måste ingås av 
respektive kommuns kommunstyrelse om samarbetet ska fortsätta.  

Förutsättningarna har till viss del förändrats jämfört med när nuvarande avtal ingicks. Den 
stora skillnaden är att nya uppgifter inom totalförsvaret lagts på kommunerna. Dessa har 
konkretiserats i en överenskommelse mellan SKL och MSB. I den tydliggörs kommunens 
uppgifter, statlig finansiering och övrigt stöd som ska lämnas från staten till kommunerna. 
I MTG-kommunerna finns ingen funktion som ansvarar för att driva frågorna. 
Förutsättningen finns dock att lägga det på säkerhetssamordnarfunktionen. 

Ett förslag till nytt samarbetsavtal har tagits fram som tar hänsyn till denna utveckling. 
Förslaget bygger i allt väsentligt på tidigare avtalsutformning men med ett par skillnader:   

- Säkerhetssamordningsfunktionens uppgifter renodlas mot uppgifter som ligger 
inom krisberedskapsområdet och inom civilt försvar. 

- Säkerhetssamordningsfunktionen får ansvar för att samordna det strategiska arbetet 
med informationssäkerhet.  

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 386/18.  

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-11-23, Samarbetsavtal 
för säkerhetssamordnarfunktionen inom MTG 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 240 (forts.)                                                  Dnr 2018/00400  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Per Ahlström 2018-11-15, 
Samarbetsavtal för säkerhetssamordnarfunktionen inom MTG 
 
Förslag till nytt avtal med ändringar markerade  
 
Förslag till nytt avtal utan ändringsmarkeringar 

 

Expedierats till: 
Säkerhetssamordnarna 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 241                                                   Dnr 2018/00429  

Ombud till årsmötet och nominering till styrelsen för 
Vänersamarbetet mandatperioden 2019-2022 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen nominerar Johan Abrahamsson (M) och Ida Ekeroth (S) till styrelsen 
för Vänersamarbetet mandatperioden 2019-2022.  

Bakgrund 

Samtliga kommuner runt Vänern ingår i det så kallade Vänersamarbetet. Varje kommun 
ska nominera kandidater till styrelsen för Vänersamarbetet mandatperioden 2019-2022.  
 
Vänersamarbetet har 13 medlemskommuner. Styrelsen har enligt stadgarna sju ledamöter 
och lika många ersättare. Ingen kommun kan därför räkna med mer än en plats, ordinarie 
eller ersättare. (Både ordinarie och ersättare har dock rätt att delta på sammanträdena).  
 
Styrelsen önskar att varje kommun ska nominera en kvinna och en man, då nuvarande 
styrelse har en sned könsfördelningen. De nominerade bör vara ledamöter i 
kommunstyrelsen, och gärna ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. De nominerade 
ska ha mandat att företräda sin kommun och ha tid och engagemang att närvara på 
styrelsens sammanträden.  
 
Kommunstyrelsen har tidigare valt ombud med ersättare till Vänersamarbetets årsmöte, 
Anders Bredelius (M) och Ida Ekeroth (S).  

Underlag för beslut 

Skrivelse från Vänersamarbetets valberedning, Henrik Lindblom 2018-12-03, Val av om 
bud till årsmötet och nominering till styrelsen för Vänersamarbetet       

 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Malin Eriksson 201812-04, Nominering till 
styrelsen för Vänersamarbetet mandatperioden 2019-2022. 

 

Protokollsutdrag Ks § 217/18.  

 

Expedierats till: 
Valda ledamöter 
Vänersamarbetet 
Administrativ chef Malin Eriksson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 242                                                   Dnr 2018/00377  

Val av representanter till den politiska styrgruppen för Nära vård 
norra Skaraborg mandatperioden 2019-2022 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Richard Thorell (M) och Ida Ekeroth (S) som 
representanter till den politiska styrgruppen för Nära vård norra Skaraborg.    

Bakgrund 

Västra Götalandsregionen, Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har 
tillsammans startat ett projekt med syftet ”En sammanhållen och tillgänglig nära vård och 
omsorg som skapar trygghet och delaktighet för invånarna i Norra Skaraborg”  Projektet 
ska leda till ett samarbete för en jämlik och säker vård och omsorg av hög kvalitet och 
användande av gemensamma resurser effektivt. 
 
I projektet finns en politisk styrgruppen där Mariestad är representerad i form av en 
ledamot (förtroendevald), en ersättare (förtroendevald) samt en tjänsteman.  
 
Kommunstyrelsen har att utse en ledamot och ersättare till den politiska styrgruppen för 
mandatperioden 2019-2022.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Malin Eriksson 2018-12-11,  Val av 
ledamot och ersättare till den politiska styrgruppen för Nära vård norra Skaraborg 

 

Expedierats till: 
VGR, styrgruppen för Nära vård norra Skaraborg 
Valda representanter 
Administrativ chef Malin Eriksson 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 243                                                   Dnr 20854  

Val av ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsberedningen 

  

Kommunstyrelsen beslut 

Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsberedning mandatperioden 2019-2022: 

Ledamöter:    Ersättare: 

1. Johan Abrahamsson (M)  1. Anette Karlsson (M) 

2. Morgan Forsberg (KD)  2. Margareta Berggren (M) 

3. Jan Hallström (L)  3. Johan Gotthardsson (L) 

4. Therese Boman Nordlie (C) 4. Gunilla Strindevall (C) 

5. Ida Ekeroth (S)  5. Nils Farken (S) 

6. Janne Jansson (S)  6. Leif Udéhn (S) 

7. Jane Rosenlind (V)  7. Linnea Wall (S) 

Detta beslut ersättare kommunstyrelsens tidigare beslut Ks § 194/18.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 att revidera kommunstyrelsens reglemente i 
delen som avser ledamöter, ersättare och adjungerade i kultur- och fritidsutskottet, § 25 
enligt följande:  

”Kultur- och fritidsberedningen består av sju ledamöter och sju ersättare. Ledamöterna och 
ersättarna i kultur- och fritidsberedningen behöver inte vara ledamöter i kommunstyrelsen 
men ska vara politiskt aktiva i Mariestads kommun”. 

Kommunstyrelsen har tidigare valt fem ledamöter, tre ersättare och tre adjungerade till 
kultur- och fritidsutskottet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Malin Eriksson 2018-12-11, Val av 
ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsberedningen 

Protokollsutdrag Kf § 101/18 

Protokollsutdrag Ks § 194/18 

Expedierats till: 
Valda ledamöter och ersättare 
Lönekontoret 
Administrativ chef Malin Eriksson    
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Kommunstyrelsen 

Ks § 244                                                   Dnr 20855  

Val av ledamöter och ersättare till stiftelsen Bertha Petterssons 
Hus mandatperioden 2019-2022 

  

Kommunstyrelsen beslut 

Kommunstyrelsen utser Johan Abrahamsson (M), Jan Hallström (L) och Ida Ekeroth (S) 
till ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Bertha Petterssons hus mandatperioden 2019-2022. 
Till suppleanter utses Anette Karlsson (M), Morgan Forsberg (KD) och Janne Jansson (S).  

Bakgrund 

Stiftelsen Bertha Petterssons Hus har till ändamål att genom ekonomiska bidrag bevara 
och vårda i första hand byggnaderna inom fastigheten Mariestad Mården 6 med 
adressnummer Rådhusgatan 7 och Kyrkogatan 1 och 3 och i andra hand äldre 
byggnadsbestånd inom det område som motsvarar Mariestads stad.  

 

Enligt stadgarna för styrelsen för Stiftelsen Bertha Petterssons Hus, § 4 ska 
kommunstyrelsen med anledning av ny mandatperiod, utse tre ledamöter och tre ersättare 
till styrelsen för stiftelsen. Kommunstyrelsen har därför att utse tre ledamöter och tre 
suppleanter till styrelsen för Stiftelsen Bertha Petterssons hus.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Malin Eriksson 2018-12-11, Val av 
ledamöter och suppleanter till Stiftelsen Bertha Petterssons Hus för mandatperioden 2019-
2022 

 

 

Expedierats till: 
Valda ledamöter och ersättare 
Administrativ chef Malin Eriksson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 245                                                   Dnr 20270  

Val av ledamöter och ersättare till samverkansgrupper med 
externa aktörer 

  

Kommunstyrelsen beslut 

RKHF Mariestads äldreboende 

 

Lekmannarevisor: 

Ledamot: Lars-Göran Kvist (S) 

Ersättare: Sune B Jansson (C) 

 

Valberedning: 

1. Åsa Alvner (chef sektor ledning) 

2. Anders Karlsson (C) 

 

 

Expedierats till: 
Valda ledamöter och ersättare 
Administrativ chef Malin Eriksson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 246                                                   Dnr 2018/00079  

Val av ersättare för Ida Ekeroth (S) under tiden hon är 
föräldraledig 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Janne Jansson (S) till ersättare för Ida Ekeroth (S) för 
nedanstående politiska uppdrag under tiden hon är föräldraledig: 

 

2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Vice ordförande i kultur- och fritidsberedningen 

Ersättare till bolagsstämma i Mariehus AB  
(Tillika vid dotterbolagens bolagsstämmor) 

Ersättare till bolagsstämma i VänerEnergi AB  
(Tillika vid dotterbolagens bolagsstämmor) 

Ledamot i folkhälsorådet 

Ersättare i kommunala pensionärsrådet 

Ledamot i Dacapo styrgrupp 

Ledamot i MTG-styrgrupp 

Ersättare i biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 

Ersättare i delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg 

Ersättare i Kommuninvest ekonomisk förening 

Ersättare i MTGK turism   

Ersättare i styrgrupp för destination Göta kanal 2018-2020 

Ersättare i RKHF Mariestads äldreboende 

Ersättare i årsstämma för Leader Norra Skaraborg 

Ersättare vid årsstämma i Inlandsvägen syd 

Ersättare vid årsstämma upplevelseområde Göta kanal ek förening 

Ersättare vid årsstämma Vänersamarbetet ekonomisk förening 

Ägarrepresentant Samordningsförbunden i Skaraborg 

Bakgrund 

I enlighet med reglementet för arvoden i Mariestads kommun, § 16, har förtroendevalda 
som innehar ett förtroendeuppdrag som omfattar minst 40 procent av heltid möjlighet att 
vara föräldraledig på samma grunder som anställda i Mariestads kommun.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 246 (forts.)                                                  Dnr 2018/00079  

 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande, tillika oppositionsråd, Ida Ekeroth (S) kommer 
att vara föräldraledig från och med den 1 januari 2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 att utse Janne Jansson (S) till ersättare för 
kommunstyrelsens andre vice ordförande, tillika oppositionsråd, Ida Ekeroth (S) under 
tiden hon är föräldraledig. Uppdraget gäller från och med 2019-01-01 till 2019-04-30. 
 
Kommunfullmäktiges beslut avser endast att Jansson (S) är ersättare för Ekeroth (S) för 
uppdraget som kommunstyrelsens andre vice ordförande, tillika oppositionsråd. Om 
Jansson (S) ska vara Ekeroths (S) ersättare för samtliga politiska uppdrag krävs separata 
beslut om detta i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen har valt Ekeroth (S) till följande politiska uppdrag: 

• 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 

• Vice ordförande i kultur- och fritidsberedningen 

• Ersättare till bolagsstämma i Mariehus AB  

  (Tillika vid dotterbolagens bolagsstämmor) 

• Ersättare till bolagsstämma i VänerEnergi AB  

   (Tillika vid dotterbolagens bolagsstämmor) 

• Ledamot i folkhälsorådet 

• Ersättare i kommunala pensionärsrådet 

• Ledamot i Dacapo styrgrupp 

• Ledamot i MTG-styrgrupp 

• Ersättare i biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 

• Ersättare i delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg 

• Ersättare i Kommuninvest ekonomisk förening 

• Ersättare i MTGK turism   

• Ersättare i styrgrupp för destination Göta kanal 2018-2020 

• Ersättare i RKHF Mariestads äldreboende 

• Ersättare i årsstämma för Leader Norra Skaraborg 

• Ersättare vid årsstämma i Inlandsvägen syd 

• Ersättare vid årsstämma upplevelseområde Göta kanal ek förening 

• Ersättare vid årsstämma Vänersamarbetet ekonomisk förening 

• Ägarrepresentant Samordningsförbunden i Skaraborg 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 246 (forts.)                                                  Dnr 2018/00079  

 

Kommunstyrelsen har därför att välja en ersättare för Ekeroth (S) för ovanstående 
politiska uppdrag under tiden hon är föräldraledig.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Malin Eriksson 2018-12-10, Val av 
ersättare för Ida Ekeroth (S) under den tid hon är föräldraledig 

 

Expedierats till: 
Berörda instanser 
Administrativ chef Malin Eriksson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 247                                                   Dnr 2018/00031  

Handlingar att anmäla 

  

Ksau 

Protokoll från sammanträde 2018-11-21 anmäls och läggs till handlingarna. 

Protokoll  från sammanträde 2018-12-05 anmäls och läggs till handlingarna. 

Kfu 

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

AÖS 

Protokoll från sammanträde 2018-11-26 anmäls och läggs till handlingarn 

Skaraborgs kommunalförbund (Styrelsen) 

Protokoll från sammanträde 2018-11-08 

Delegationsbeslut trafikhandläggare (Ks 2018/00055) 

Beslut om färdtjänst för oktober månad 2018 

Beslut om skolskjuts för november månad 2018 

 

 

 

 

 


