Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-11

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 14:00 – 17:15

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Marianne Kjellquist (S)
Björn Fagerlund (M)
Anette Karlsson (M)
Göran Hellström (L)
Henrik Karlsson (-)
Ida Ekeroth (S)
Sture Pettersson (S)
Marie Engström Rosengren (V)
Sven-Inge Eriksson (KD)
Sandra Magnusson (M)
Leif Udéhn (S)
Mats Karlsson (MP)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot, ej §§ 64-67, 72-74
ledamot
ledamot
ledamot, ej § 62
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare §§ 64-67, 72-74
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare, ej § 62

Övriga deltagare

Björn Pettersson (M)
Stefan Eriksson (M)
Sandra Magnusson (M)
Anders Carlsson (C)
Kristofer Svensson
Lotta Hjoberg
Katarina Lindberg
Stefan Wallenå
Jonas Eriksson
Gunilla Carlsson
Maria Torp

ersättare, ej §§ 60-62, 64-67, 72-74
ersättare
ersättare
ersättare
chef sektor samhällsbyggnad § 56
chef sektor stöd och omsorg § 56
chef sektor utbildning § 56
chef sektor ledning § 57
ekonomichef §§ 47-50
folkhälsoplanerare §§ 68-71
kvalitetschef § 63

Justerare

Marianne Kjellquist (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Marianne Kjellquist
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 47-74

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-04-11

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-04-11

Anslagsdatum

2016-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-05-08

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-11

Sida 3

Kommunstyrelsen
Ks § 47

Dnr 2016/00141

Prognos 1 år 2016 för kommunstyrelsens verksamheter
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 1 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter
mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska
även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan
för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 1 år 2016 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om prognos 1 år 2016 för kommunstyrelsens
verksamheter på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Prognos 1 år 2016 för kommunstyrelsens verksamheter.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Prognos 1 år 2016 för
kommunstyrelsens verksamheter
Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Chef för sektor ledning Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 48

Dnr 2016/00140

Prognos 1 år 2016 för Mariestads kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kalla presidiet för tekniska nämnden till kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde 2016-05-04 för att redovisa avvikelser i investeringsbudgeten
efter prognos 1.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter
mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska
även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan
för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 1 år 2016 för Mariestads kommun.
Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om prognos 1 år 2016 för Mariestads kommun
på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Prognos 1 år 2016 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Prognos 1 år 2015 för Mariestads
kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 48 (forts).

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Administrativ chef Ola Blomberg
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 49

Dnr 2016/00081

Ombudgetering av driftmedel från år 2015 till år 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 333 tkr för miljö- och byggnadsnämnden samt
551 tkr för tekniska nämnden av driftmedel från år 2015 till år 2016.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun ska nämndernas resultat,
som princip, överföras till nästa år. Ett överskott i nämnden ombudgeteras inte
automatiskt utan förutsätter att ombudgetering har begärts särskilt. Ett underskott
ombudgeteras automatiskt om inte nämnden särskilt har begärt att underskottet inte ska
ombudgeteras.
Överskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller påverka
får inte ombudgeteras, exempelvis efter beslut av staten eller annan myndighet. Överskott
som uppstått på grund av en lägre omfattning på verksamheten eller en försenad
starttidpunkt får inte heller ombudgeteras. Underskott som beror på omständigheter som
nämnden varken kunnat förutse eller kunnat påverka behöver inte ombudgeteras,
exempelvis underskott som beror på beslut av staten eller annan myndighet.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av driftmedel från år
2015 till 2016 för Mariestads kommun. I förslaget föreslås att ombudgetera 333 tkr av
driftmedel för miljö-och byggnadsnämnden från år 2015 till 2016.
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

Sammanställt dokument över samtliga ombudgeteringar från år 2015 till år 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ombudgetering av driftmedel från år
2015 till år 2016.
Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Socialnämnden, Utbildningsnämnden
Töreboda kommun, Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 50

Dnr 2016/00080

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2015 till år 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 44 492 tkr av investeringsmedel från år 2015
till 2016 enligt följande:
-

Kommunstyrelsen 5 696 tkr (varav objekt 1010, 2 000 tkr)

-

Tekniska nämnden (skattefinansierat) 34 653 tkr

-

Tekniska nämnden (taxefinansierat) 2 795 tkr

-

Socialnämnden 1 678 tkr

Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun fastställer
kommunfullmäktige investeringsbudget per nämnd. Som underlag för detta beslut ska
finnas en redogörelse, inklusive belopp för de investeringsprojekt som nämnden planerar.
Investeringsprojekt ska genomföras (i vart fall huvudsakligen) under angivna
verksamhetsår. Medel knutna till investeringsprojekt som huvudsakligen har genomförts
får ombudgeteras till nästa år. Begäran om ombudgetering ska redovisas per verksamhet
och projekt.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av investeringsmedel
från år 2015 till 2016 för Mariestads kommun. I förslaget föreslås att totalt 42 492 tkr
ombudgeteras av investeringsmedel från år 2015 till 2016 enligt följande:
-

Kommunstyrelsen 3 696 tkr

-

Tekniska nämnden (skattefinansierat) 34 653 tkr

-

Tekniska nämnden (taxefinansierat) 2 795 tkr

-

Socialnämnden 1 678 tkr

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

Sammanställt dokument över samtliga ombudgeteringar från år 2015 till år 2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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___________________________
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ombudgetering av investeringsmedel
från år 2015 till år 2016.

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/00082

Revidering av reglementet för arvoden och traktamenten till
förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till revidering av arvodesreglementet
avseende ersättning för barntillsynskostnader.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 att godkänna upprättat förslag till revidering av
reglementet för arvode och traktamente för förtroendevalda i Mariestads kommun.
Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en rutin för
hur ersättning för barntillsynskostnader ska utbetalas.
Administrativa enheten har, i samverkan med lönekontoret och personalenheten, upprättat
ett förslag till revidering av befintlig text i arvodesreglementet. Förslaget tydliggör
förutsättningarna för att vara berättigad till ersättning, hur ersättningen ska utbetalas samt
ersättningsnivå.
Förslag till reviderad skrivning i arvodesreglementet:

§ 10 Barntillsynskostnader
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget som förtroendevald. Vid vård
och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj utgår ersättning till och med
den månad barnet fyller tolv år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning även utgå för
äldre barn.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende,
såvida inte denne har förlorat inkomst för att kunna vara barnvakt åt den förtroendevaldes
barn. Ersättning utgår inte heller för tid då barnet vistas inom den ordinarie barnomsorg
som den förtroendevalde anlitar eller när den förtroendevalde erhåller ersättning för
inkomstförlust.
Förtroendevald som önskar ersättning för barntillsyn ska meddela kommunkansliet vem
som anlitats för barntillsyn (namn, adress och personnummer). Den personen ersätts av
kommunen för uppdraget med ett arvode om 100 kr för varje påbörjad barntillsynstimme.
För att ersättningen ska kunna utbetalas ska blanketten om kontoanmälan fyllas i och
skickas till Nordea. Avlöningsgill tid ska motsvara sammanträdes eller förrättningstiden
med tillägg av en timma.
Befintlig skrivning i arvodesreglementet

§ 10 Barntillsynskostnader
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn
som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyller tio år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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___________________________
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning även utgå för äldre barn. Ersättning utgår inte
för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende och ej heller för tid
då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Ersättning utgår med belopp
motsvarande vad som utgår till av kommunen anställd dagbarnvårdare.
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 administrative chefen Ola Blomberg 2016-02-22, Revidering av
arvodesreglementet avseende ersättning för barntillsynskostnader.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Revidering av arvodesreglementet
avseende ersättning för barntillsynskostnader.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Lönekontoret i Hova)
(Nämndsekreterare Ewa Sallova)
(Nämndsekreterare Helena Andersson)
(Nämndsekreterare Carina Törnell)
(Nämndsekreterare Anneli Bergqvist Gustavsson)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/00212

Förutsättningar för gratis WiFi på strategiska platser i Mariestads
kommun
Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen beslutar att wifi ska erbjudas gäster och kommuninvånare i inre
hamnen, båda ställplatserna samt i ett stråk från Nya torget till Gamla torget via
Esplanaden. Erbjudandet om wifi ska vara tidsbegränsat.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att upphandla en trådlös
wi-fi lösning för utpekade strategiska platser i Mariestad.

3.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till tekniska nämnden, kommunens bolag och
kommunstyrelsen att till nästa sammanträde den 16 maj, lämna förslag på fördelning
av drift- och investeringskostnader för wifi-lösning enligt ovanstående.

Bakgrund

Fritt wi-fi för besökare erbjuds i allt högre grad på offentliga platser, köpcentra och andra
serviceinrättningar. För utländska besökare har tillgången till trådlöst nätverk stor betydelse
för att kunna ta del av den service och information som finns på nätet utan att behöva
oroa sig för höga trafik- och roamingavgifter.
Kommunernas möjlighet att erbjuda gratis wi-fi på publika platser har inte stöd i
kommunallagen. PTS och Konkurrensverket har utrett frågan i samband med att
Helsingborgs kommun valt att erbjuda wi-fi på strategiska platser. Resultatet av
utredningen är att det bör vara tillåtet så länge det inte har för stor marknadspåverkan. Om
satsningen har för stor marknadspåverkan avgörs av hur många som använder det fria
nätet men här finns ingen gräns satt idag.
VänerEnergi har fått i uppdrag att presentera en lösning för internet-access via trådlös
kommunikation och har lämnat ett förslag. Förslaget innebär att man nyttjar redan befintlig
fiber och monterar accesspunkter på strategiska platser för att åstadkomma
tillfredsställande räckvidd. Enligt förslaget är lämpliga fastigheter för montering av
accesspunkter Stadshuset, Sill & Dynamit och Hamnmagasinet. Enligt förslaget täcks Nya
och Gamla Torget, delar av Esplanaden, inre gästhamnen, bodarna och husbilsparkeringen
vid Hamnmagasinet av det trådlösa nätet. När det gäller ställplatsen i yttre hamnen krävs
sannolikt dragning av ny fiber och uppskattad kostnad för det är 200 tkr. Driftskostnaden
för samtliga nät och en bandbredd på 100 mb/s uppgår till ca 25 300 kr/mån. Kostnad för
kabeldragning och montering av accesspunkter tillkommer.
Som ett alternativ till att kommunen äger och driftar ett trådlösa wi-fi kan en extern part,
såsom en centrumförening eller ett energibolag, äga och drifta lösningen. Exempel finns i
andra kommuner, där centrumföreningar erbjuder fri trådlös wi-fi mot att användaren
registrerar sin e-postadress. Registrerad information kan därefter användas i
marknadsföringssyfte.
Justerandes signatur
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___________________________
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut i punkt 1.
Behandling på sammanträdet

Sven Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut men yrkar att
kommunstyrelsen även ska ge kommunchefen i uppdrag att upphandla en trådlös wi-fi
lösning för utpekade strategiska platser i Mariestad. Vidare yrkar Eriksson (KD) att
kommunstyrelsen ska besluta att uppdra till tekniska nämnden, kommunens bolag och
kommunstyrelsen att till nästa sammanträde den 16 maj, lämna förslag på fördelning av
drift- och investeringskostnader för wifi enligt ovanstående.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut med
Erikssons (KD) tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslagen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av utvecklingschef Ramona Nilsson 2016-02-12, Förutsättningar för
gratis wi-fi på strategiska platser i Mariestad.
Förslag från VänerEnergi AB, Publik internet-access i Mariestads centrum och
gästhamnen.
Artikel i DN från 2015-12-14: Debatt: Vi tillåter kommunalt wi-fi.

Expedieras till:
Tekniska nämnden
VänerEnergi AB, Rolf Åkesson VD
Kommunchef Lars Arvidsson
Utvecklingschef Ramona Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00103

Uppdrag och verksamhetsbeskrivning Dacapo Mariestad 2016-2018
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget om "Uppdrag och verksamhetsplan
för Dacapo 2016-2018" för att i planen, på ett mer distinkt sätt, beskriva och tydliggöra hur
verksamheten har för avsikt att nå det politiska målet om 1000 högskoleplatser.
Bakgrund

Dacapo Mariestad är kommunens nyetablerade plattform med uppdrag att stärka de
befintliga universitetsutbildningar som Göteborgs universitet driver i Mariestad. Uppdraget
innefattar även att utveckla och skapa fler universitets-, yrkeshögskole- samt
högskoleutbildningar. Dacapo Mariestad arbetar i nära samarbete med
Hantverkslaboratoriet med platsutveckling för att stärka utbildningscampus och nå Vision
2030.
Dacapo Mariestads är relativt ny i sin organisatoriska struktur. Verksamheten i dess
nuvarande form har funnits sedan januari år 2014. För att tydliggöra uppdraget och
befintliga arbetsprocesser upprättar verksamheten årligen en ”Uppdrag och
verksamhetsbeskrivning” som löper över tre år.
Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till ”Uppdrag och verksamhetsbeskrivning
2016-2018 för Dacapo Mariestad”.
Kommunstyrelsen vill även betona att det är viktigt att verksamheten, på ett tydligare sätt,
beaktar det politiska målet om 1000 utbildningsplatser vid Dacapo.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska återremittera förslaget
om "Uppdrag och verksamhetsplan för Dacapo 2016-2018" för att i planen, på ett mer
distinkt sätt, beskriva och tydliggöra hur verksamheten har för avsikt att nå det politiska
målet om 1000 högskoleplatser.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för Dacapo Mariestad Maria Henriksson 2016-03-01,
Uppdrag och verksamhetsbeskrivning Dacapo Mariestad 2016-2018.
Uppdrag och verksamhetsbeskrivning Dacapo Mariestad 2016-2018.
Justerandes signatur
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___________________________
Uppföljning av verksamhetsplan för Dacapo Mariestad 2015.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Uppdrag och verksamhetsbeskrivning
Dacapo Mariestad 2016-2018.

Expedieras till:
Chef för Dacapo Mariestad Maria Henriksson

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00060

Skyltprogram för Vänerskärgården med Kinnekulle
Kommunstyrelsens beslut

Mariestads kommun förespråkar, som alternativ till nytt skyltprogram, att det genomförs
en tydlig webb-satsning för att kommunicera biosfärområdet. Mariestad förespråkar även
att skyltning om biosfärområdet ska ske vid strategiska, väl etablerade besöksmål inom
biosfärsområdet.
Bakgrund

Biosfärkontoret har i en skrivelse framfört önskemål om att kommunen ska ta fram och
delfinansiera ett nytt skyltprogram för biosfärområdet. Det föreslagna skyltprogrammet
består av vägskyltar, så kallad brun-vit-skyltning för besöksmål, samt informationsskyltar
vid rast- och informationsplatser. Syftet med skyltningen anges vara ökad kännedom om
biosfärområdet och dess innebörd. Ärendet har överlämnats till kommunikationsenheten
för beredning.
Kostnaden för den brun-vita-skyltningen beräknas till 200 tkr, exklusive eventuell
ersättning till markägare, samt cirka 15 tkr, exklusive arbetskostnad, för komplettering med
information om biosfärområdet på befintliga rastplatsskyltar. Kostnaden föreslås belasta
biosfärområdets medlemskommuner.
Biosfärområdet och hållbarhetstanken är viktig för Mariestads kommun och ligger till
grund för kommunens vision och profilering. I Mariestad saknas dock ett tydligt
centrum/informationsplats för biosfärområdet, det saknas tydliga besöksplatser och det
finns få turistmål med direkt bärighet på biosfärområdet.
Risken är att en brun-vit-skyltning lovar något som besökaren inte kan finna då en
informationstext rimligen inte kan utgöra målet för hänvisning till ett
turistmål/turistområde. Fram till dess att området kan presentera tydliga besöksmål dit
brun-vit-skyltning kan hänvisa bör Mariestads kommun avvakta med en sådan skyltning.
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 från Lennart Bergquist, ordförande för Biosfärområdet Vänerskärgården med
Kinnekulle 2016-01-22, Skyltning av biosfärområdet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-11

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 54 (forts).

___________________________
Skyltprogram för Vänerskärgården med Kinnekulle.
Skrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund samt turistchef Lotta
Samuelsson 2016-02-22, Skyltprogram för Vänerskärgården med Kinnekulle.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Skyltprogram för Vänerskärgården
med Kinnekulle.

Expedieras till:
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Kommunikationschef Annika Björklund
Turistchef Lotta Samuelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-11
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Ks § 55

Dnr 2016/00145

Kriterier för inspirationspriset
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ändra reglerna för inspirationspriset genom att ta bort
kravet att på att det endast är invånarna i Mariestad som får nominera till Inspirationspriset. Syftet med beslutet är att öka antalet nominerade genom att kommunala tjänstemän
får möjlighet att nominera.
Motiveringen till beslutet är att allmänheten har visat svagt intresse för priset och att få
förslag därmed har inkommit. En förklaring till detta kan vara att andra priser och
stipendier har tillkommit på senare tid och som till stora delas fyller snarlika syften.
Bakgrund

I samband med att Mariestad firade 425 års jubileum år 2008 delades Inspirationspriset ut
för första gången. Priset är ett led i arbetet med att stärka Mariestad som en ort för
kreativitet och inspiration. Sedan år 2009 delas priset ut årligen i samband med
nationaldagsfirandet den 6 juni tillsammans med flera andra stipendier. I reglerna för priset
står att kommunens invånare ska nominera vinnare till priset och att kommunstyrelsens
arbetsutskott ska utgöra jury.
Trots annonsering, information på webb och i sociala medier har det de senaste åren varit
svårt att få in nomineringar från allmänheten. Under år 2015 var det ingen av de
nominerade som uppfyllde kriterierna och priset delades därmed inte ut.
Inspirationspriset konkurrerar med ett stort antal andra stipendier och priser som
kommunen och andra organisationer delar ut i Mariestad. Flera priser delas ut nära i tid,
exempelvis ”Årets innovationspris” med flera som delas ut på näringslivsgalan som
arrangeras i maj månad.
Då det under senare år har inkommit väldigt få nomineringar till inspirationspriset föreslår
kommunikationsenheten att kommunstyrelsen tar bort kravet att på att det endast är
invånarna i Mariestad som får nominera till Inspirationspriset.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-11

Kommunstyrelsen
Ks § 55 (forts).

___________________________
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2016-03-29,
Inspirationspriset.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Kriterier för inspirationspriset.

Expedieras till:
Kommunikationschef Annika Björklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-11
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Kommunstyrelsen
Ks § 56

Dnr 2014/00343

Uppföljning av nämndernas planer för intern kontroll år 2015
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av utbildningsnämndens, tekniska nämndens,
socialnämndens och miljö- och byggnadsnämndens planer för intern kontroll år 2015.
Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2014-02-10 ett reglemente för intern kontroll. I reglementet
framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern
kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas samt att
denna rapporterar utifrån kommunstyrelsens behov av kontroll.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Den genomförda uppföljningen rapporteras till nämnden oavsett
utfall. Vid upptäckta brister lämnas även förslag till åtgärder för att förbättra verksamheten.
Nämnden ska i samband med årsredovisningens upprättande och senast i januari månad
året efter rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till
kommunstyrelsen. Verksamhetschefen ansvarar för rapporteringen till kommunstyrelsen.
Utbildningsnämnden noterade 2015-12-08 samt 2016-01-12 informationen avseende
upprättad uppföljning av nämndens interna kontroll år 2015. Miljö- och byggnadsnämnden
noterade 2016-01-26 informationen avseende upprättad uppföljning av nämndens interna
kontroll år 2015. Tekniska nämnden godkände 2016-02-16 upprättad uppföljning av
nämndens interna kontroll år 2015. Socialnämnden noterade 2016-02-09 informationen
avseende upprättad uppföljning av nämndens interna kontroll år 2015.
Sektorcheferna Kristofer Svensson, Lotta Hjoberg och Katarina Lindberg informerar om
uppföljningen av internkontrollen från sina respektive nämnder på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2016-01-26 § 11, Uppföljning intern
kontroll br 2 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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___________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Lars Sylvén 2016-01-12,
Uppföljning intern kontroll nr 2 2015.
Kontrollrapport intern kontroll, kontrollnummer 1-11.
Internkontrollplan 2015 för miljö- och byggnadsnämnden med tillhörande
kontrollrapporter.
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2015-12-08 § 191, Redovisning av intern
kontrollplan 2015, kontrollperiod 4.
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-01-12 § 8, Internkontrollplan 2015 Återkoppling.
Redovisning av intern kontrollplan 2015 kontrollperiod 4, upprättad 2015-11-11.
Redovisning av intern kontrollplan 2015, kontrollperiod 4, upprättad 2016-01-04.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Uppföljning av utbildningsnämndens
samt miljö- och byggnadsnämndens plan för intern kontroll år 2015.

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Controller Håcan Lundqvist
Mariestads kommuns revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-11
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Dnr 2015/00280

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2016,
kontrollperiod 1
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2015-12-14 en internkontrollplan för år 2016. Uppföljning av
internkontrollplanen ska ske till kommunstyrelsen vid fyra tillfällen under året, 11 april, 8
juni, 12 september samt 14 november. Kontrollperiod 1 omfattar redovisning för
tidsperioden 2016-01-01 till och med 2016-03-31.
Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet
är att säkerställa att kommunfullmäktiges fastställda mål uppfylls. Avsikten med intern
kontroll är att:
-

Ha grepp över både verksamhet och ekonomi

-

Styra mot effektivitet

-

Ha ordning och reda

-

Skapa trygghet

Varje år beslutas om en plan för intern kontroll där nämnden/kommunstyrelsen väljer att
fokusera på några speciellt viktiga kontrollmoment. Kommunstyrelsen har utarbetat en
plan för intern kontroll för år 2016. Planen innefattar administrativa kontroller samt
redovisningskontroller och avser både kommunstyrelsen (sex stycken) och
kommungemensamma (sex stycken) kontroller.
Nämnden/styrelsen har inför år 2015, på ett mer systematiskt sätt, genomfört en risk- och
väsentlighetsanalys där tre av nämndens/styrelsens verksamhetsprocesser valts ut
(budgetprocessen, detaljplanprocessen samt SAM-processen - Systematiskt
arbetsmiljöarbete) och kartlagts som grund för riskanalysen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-11
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Kommunstyrelsen
Ks § 57 (forts).

___________________________
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av controller Håcan Lundqvist samt chefen för sektor ledning Stefan
Wallenå 2016-03-21, Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2016
(kontrollperiod 1).
Redovisning av KS internkontrollplan 2016, kontrollperiod 1.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Uppföljning av kommunstyrelsens
internkontrollplan 2016, kontrollperiod 1.

Expedieras till:
Chef för sektor ledning Stefan Wallenå
Controller Håcan Lundqvist
Mariestads kommuns revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-11
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Dnr 2016/00115

Begäran om ekonomiskt stöd från Mariestads Pistolklubb för
investering i Västerängs skjutbana
Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ekonomiskt stöd om 465 tkr för investering i
Västerängs skjutbana.

2.

Bidraget om 465 tkr finansieras via investeringsbudgeten kommunstyrelsens medel
tillförfogande 2016 och fritidsavdelningens budget utökas med 50 tkr/år under tio år
för att täcka ökade kapitalkostnader.

Bakgrund

Skjutbanan i Västeräng etablerades under 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 under snart femtio år har utförts utan större kommunala bidrag.
Fritidschefen blev våren 2015 kontaktad av pistolklubben och skyttegillet. Kontakten togs
för att nya regler och miljömål har införts för främst kulfången vilket innebär att de olika
skjutbanorna inte kan användas fullt ut och endast under en dispensperiod fram till år
2020. För pistolklubbens del har förslag på ombyggnad varit relativt enkelt att arbeta fram
men för skyttegillet krävs en längre projekteringstid.
Fritidschefens målsättning har varit att bereda de båda nödvändiga ombyggnationerna
inför ett gemensamt beslut i kommunstyrelsen. Med anledning av den mer komplicerade
handläggningen av gevärsskyttebanan har nu pistolklubben själva inkommit med en
skrivelse för att påskynda handläggningen där de begär medel för ombyggnad av
pistolskyttebanan. Kostnaden för ombyggnationen uppgår till totalt 465 tkr.
Fritidschefen framhåller att ombyggnationen av Västeräng är väldigt angelägen då det i
princip nästan är omöjligt att anlägga nya skytteanläggningar idag på grund av de hårda
miljökraven.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut i punkt 1.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-11
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Kommunstyrelsen
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___________________________
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Vidare yrkar Abrahamsson (M) att bidraget om 465 tkr finansieras via investeringsbudgeten
kommunstyrelsens medel tillförfogande 2016 och att fritidsavdelningens budget utökas
med 50 tkr/år under tio år för att täcka ökade kapitalkostnader.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag samt eget yrkande till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.
Underlag för beslut

Skrivelse från Mariestads Pistolklubb, Skrivelse angående nytt kulfång och miljömål på
skjutbanan i Västeräng, inklusive bilagor.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström samt fastighetsförvaltare Magnus
Persson 2016-03-09, Äskande om medel för investering i Västerängs skjutbana.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Begäran om ekonomiskt stöd från
Mariestads Pistolklubb för investering i Västerängs skjutbana.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-11
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Dnr 2016/00050

Telefonpolicy för Mariestads kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till ny telefonpolicy för Mariestads
kommun.
Bakgrund

I samband med arbetet med nytt telefoniavtal med VänerEnergi AB har frågan om
behovet av en ny telefonpolicy för Mariestads kommun aktualiserats. Kommunstyrelsens
arbetsutskott gav 2016-02-17 undertecknad i uppdrag att upprätta ett förslag till
telefonpolicy för Mariestads kommun.
I det nytecknade telefoniavtalet framgår att kommunen ska ansvara för att det finns en
politiskt antagen telefonpolicy som styr funktion samt nyttjande av tjänster och produkter.
Mariestads kommun har för närvarande ingen telefonpolicy, endast ett icke politiskt
beslutat dokument, ”Riktlinjer för telefoni”.
Huvudsyftet med policyn är att höja servicegraden och minska kostnaderna. Med en väl
förankrad telefonpolicy ökar tillgängligheten och servicen till kommuninnevånarna på ett
kostnadseffektivt sätt.
I arbetet med policyn har hänsyn tagits till skrivningar och formuleringar i ”Riktlinjer för
telefoni”. Förslaget till ny policy har även överlämnats till utvalda i organisationen som har
lämnat synpunkter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) och Björn Fagerlund (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till
beslut.
Mats Karlsson (MP) yrkar att mål nr fem i policyn; "Vi ska svara inom femton sekunder"
kompletteras med uppgift om att man inte ska behöva avsluta ett pågående fysiskt samtal
för att svara i telefon.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar avslag på Karlssons (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Karlssons (MP) tilläggsyrkande och eget
avslagsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget
förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-11

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 59 (forts).

___________________________
Ordföranden tar sedan upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-03-21, Telefonpolicy för Mariestads kommun
Fritidschefens tjänsteskrivelse, Telefonpolicy för Mariestads kommun.
Förslag till telefonpolicy för Mariestads kommun.

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Kommunikationschef Annika Björklund
Samtliga sektorchefer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-11
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Dnr 2015/00390

Medborgarförslag om att avskaffa bygglov för enklare solpaneler på
privata villor
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering: I dagsläget är mindre anläggningar på en- och tvåbostadshusfastigheter under
normala omständigheter inte bygglovspliktiga
Bakgrund

Per Emteborg, Tivedsgatan 23 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
Mariestads kommun ska avskaffa bygglov för enklare solpaneler på privata villor.
Medborgarförslaget överlämnades till miljö- och byggnadsnämnden för beredning och
yttrande.
Verksamhet miljö- och bygg har sett över ärendetypen genom sökning i
ärendehanteringssystemet samt vägt hur nuvarande arbetssätt förhåller sig till gällande
lagstiftning. Sedan år 2003 har sammanlagt fyra bygglovsärenden rörande montering av
solpaneler eller solceller handlagts varav tre i Mariestads kommun och ett i Gullspångs
kommun. Verksamhet miljö- och bygg begär i det här sammanhanget initialt in en enklare
redogörelse av åtgärdens omfattning (en skiss eller ett fotomontage med uppgifter om mått
och typ av anläggning) för att kunna bedöma om anläggningen är bygglovspliktig eller inte.
I dagsläget är mindre anläggningar på en- och tvåbostadshusfastigheter under normala
omständigheter inte bygglovspliktiga.
I det senaste ärendet som krävde bygglov uppgick solpanelernas yta till drygt 30 m2 som
placerades på tre takytor på en enplansvilla i Mariestads tätort. Sökanden ifrågasatte inför
ansökan bygglovsplikten utan fullgoda sakskäl. Att en sådan utvändig ändring inte skulle
kräva bygglov bedöms såsom olämpligt i beaktande av 2 kap. 6 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2§ samt
9 kap. 5 § PBL. Det ska även förtydligas att det inom kulturhistoriskt värdefulla områden
som omfattas av förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL är särskilt viktigt att fatta
väl avvägda beslut avseende även mindre utvändiga ändringar.
Verksamhet miljö- och bygg menar att det är nödvändigt att frågan om bygglovsplikt i det
enskilda fallet även fortsättningsvis avgörs av verksamhet miljö- och bygg. Med hänvisning
till hur sällan solpaneler kräver bygglov kan nuvarande arbetssätt i ärenden som rör
solpaneler och motsvarande åtgärder inte anses som betungande för den enskilde.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-03-01 att föreslå kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget med följande motivering:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Ks § 60 (forts).

___________________________
Enligt 9 kap 2 § Plan- och bygglagen krävs det bygglov för utvändiga ändringar inom
detaljplanelagt område, som väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär. Det
innebär att mindre små ändringar av mindre påverkan, redan är bygglovsbefriade. Att lätta
på bygglovsplikten ytterligare ska i sammanhanget betraktas såsom lagstridigt och bedöms
inte ha någon egentlig inverkan på den enskildes möjligheter att uppföra solpaneler i
områden där det är lämpligt.
Beslutet fattades med stöd av 2 kap. 6 §, 8 kap. 1 och 13 §§, 9 kap 2§ samt 9 kap. 5 § Planoch bygglagen, PBL (2010:900)
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

Medborgsarförslag från Per Emteborg, Tivedsgatan 23 i Mariestad, om att Mariestads
kommun ska avskaffa bygglov för enklare solpaneler på privata villor.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2016-03-01 § 22, Medborgarförslag
om att avskaffa bygglov för enklare solpaneler på privata villor Dnr: 2016. Ma0226.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att avskaffa
bygglov för enklare solpaneler på privata villor.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Per Emteborg)
(Miljö- och byggnadsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Dnr 2015/00224

Motion om att sända kommunfullmäktiges sammanträden via webbTV
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen. Kommunfullmäktige beslutar att även
fortsättningsvis sända sina sammanträden via närradion och webbradio.
Mats Karlsson (MP), Ida Ekeroth (S), Marianne Kjellquist (S), Sture Pettersson (S) och Leif
Udéhn (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Bakgrund

Nils Farken (MP) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktiges sammanträden ska
spelas in på video med ljudupptagning och direktsändas via internet. Farken föreslår vidare
att inspelningarna ska vara tillgängliga i efterhand på kommunens hemsida.
Motiveringen till motionen är att Farken (MP) tror att det skulle stärka demokratin och öka
intresset för de lokala frågorna. Farken tror även att, med dagens sociala medier,
webbsändningar av kommunfullmäktige skulle få en bra spridning och därmed bra reklam
för Mariestads politiska liv. Vidare skulle förtroendevalda i kommunfullmäktige bli mer
måna om hur framträdandet i talarstolen framhävs.
Nulägesbeskrivning

Möjligheten till webb-TV sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden har
diskuterats vid ett flertal tillfällen i Mariestads kommun. Senast ärendet var aktuellt var
2013-01-24 då förutsättningarna för webb-TV sändningar av fullmäktiges sammanträden
redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott. Redovisningen innefattade olika
alternativ av funktionalitet och kvalitet samt investerings- och driftkostnader.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att notera återrapporteringen av uppdraget och
ärendet har inte utretts vidare sedan dess.
Mariestads kommun sänder sedan ett flertal år, parallellt med sändningen i närradion,
kommunfullmäktiges sammanträden även via internet, s.k. webbradio. Kostnaden för dessa
sändningar uppgår till ca 30 tkr/år. Det framgår i annonsen i Mariestadstidningen inför
kommunfullmäktiges sammanträden att sändningen även kan följas via webbradio
(www.radiomariestad.se). Det framgår även på kallelsen till fullmäktiges sammanträde som
finns tillgänglig på kommunens hemsida att sammanträdet sänds via webbradio.
Det är inte möjligt att undersöka hur många som lyssnar på fullmäktiges sammanträden via
närradion. Det är dock enbart ett fåtal personer som lyssnar via webbradion (vilket är
möjligt att kontrollera).
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Efter diskussion med representant för Radio Mariestad kommer Mariestads kommun
fortsättningsvis att erhålla en redigerad ljudfil några dagar efter kommunfullmäktiges
sammanträden. Ljudfil kommer att publiceras på kommunens hemsida. Denna åtgärd
innebär att tillgängligheten till fullmäktiges sammanträden ökar. Det fortsatta samarbetet
med Radio Mariestad är dock avhängig kommunfullmäktiges beslut i detta ärende. Beslutar
fullmäktige att sända via webb-TV avslutas sannolikt samarbetet med Radio Mariestad.
Det inte är möjligt att bereda/utreda om webb-TV stärker demokratin och ökar intresset
för de lokala frågorna, ger bra reklam för Mariestads politiska liv eller att förtroendevalde
blir mer måna om sina framträdande i talarstolen. Beredningen av detta ärende har därför
fokuserat på att kortfattat beskriva nuläget, omvärlden samt alternativ teknik och kostnader
för webb-TV.
Omvärldsanalys

Enligt Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) rapport Kommuners Kvalitet i Korthet
(KKiK) var det 140 av landets 292 kommuner (48 procent) som sände
kommunfullmäktiges sammanträden via webb-TV år 2015. Motsvarande siffra för år 2014
var 128 av landets 290 kommuner. I Skaraborg var det tre av femton kommuner som
sände fullmäktiges sammanträden via web-TV år 2015. Kvalitetsskillnaden på
webbsändningarna är dock stor, allt från professionell filmning, redigering till
sammanträden som filmas med mobiltelefon och läggs ut på YouTube.
Kommunikationsenheten har tagit del av ett antal kommuners statistik avseende
sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb-TV. Den bild som
framkommer är att det är väldigt få som ser sändningen i realtid. Det är fler som ser
sändningen i efterhand men det är ändå förhållandevis låga siffror. Undersökning har skett
genom ett slumpvis val av kommuner, undersökningen är därmed inte att betrakta som
”vetenskaplig”.
Alternativ teknik och kostnader för webb-TV

Administrativa enheten har varit i kontakt med och erhållit affärsförslag/offert av två
aktörer som tillhandahåller utrustning och tjänster för att direktsända kommunfullmäktiges
sammanträden. Den ena aktören är ledande i Sverige på denna tjänst, den andre är en lokal
aktör utan tidigare erfarenhet av att direktsända politiska sammanträden.
Det finns fler aktörer som är aktuella om kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka
motionen. Syftet med att lyfta fram just dessa två aktörer är att kortfattat beskriva några av
de olika alternativ som är tillgängliga på marknaden samt lämna en ungefärlig kostnadsbild.
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Alternativ 1: Stor aktör
Alternativ 1 innebär att kommunen hyr en webbaserad tjänst för att tillgängliggöra
(administrera, redigera, sända och lagra) kommunfullmäktiges sammanträden. Kostnaden
för denna tjänst uppgår till 6 800 kr/mån (prisuppgift år 2015).
Kommunen köper även egen utrustning för en trekameraproduktion. Inköpskostnaden
uppgår till 189 tkr för HD-kvalité alternativt 81 000 kr för SD-kvalité. Detta alternativ
innebär att det är personal från kommunen som filmar, redigerar och tillgängliggör
dokument m.m. (Kostnaden för denna personal tillkommer.)
Kostnaden per sammanträde enligt alternativ 1 uppgår till ca 9 800 kr alternativt 13 800
kr/sammanträde (98 tkr respektive 138 tkr/år) beroende på val av kamera (prisuppgift år
2015). Kostnaden avser tre års avskrivning på investeringskostnaden för köp av kameror.
Alternativ 2: Lokal aktör
Alternativ 2 innebär att kommunen hyr en extern serverplats (Solidtango) för att lagra
inspelningen och göra det möjligt för medborgarna att titta på sammanträdet i efterhand.
Enligt den lokala aktören är detta ett företag och ett upplägg som flera kommuner i landet
använder. Kostnaden för serverplatsen uppgår till 2 495 kr/månad och innefattar 2 000
”tittartimmar” samt 250 gigabyte lagerutrymme. Det finns även mer omfattande alternativ
om behov finns.
I detta alternativ tillhandahåller leverantören tre kameror och annan utrustning för
videoupptagning och utsändning. Ljudet till utsändningen kommer från den befintliga
ljudanläggningen i Vänersalen. Leverantören filmar, redigerar och tillgängliggör
sammanträdena på kommunens hemsida. Kostnaden uppgår till 8 000 kr exkl.
moms/sammanträde. För längre möten tillkommer 500 kr/påbörjad timma. Tillkommer
extraarbete debiteras detta med 500 kr exkl. moms/timma.
Kostnaden per sammanträde enligt alternativ 2 uppgår till minst 10 500 kr/sammanträde,
totalt minst 105 tkr/år (prisuppgift år 2015).
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Mats Karlsson (MP), Ida Ekeroth (S), Marianne Kjellquist (S), Sture Pettersson (S) och Leif
Udéhn (S) tillstyrker motionen om att sända kommunfullmäktiges sammanträden via
webb-tv.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Motion av Nils Farken (MP) om att kommunfullmäktiges sammanträden ska spelas in på
video med ljudupptagning och direktsändas via internet.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg samt kommunsekreterare Malin
Eriksson 2016-03-10, Motion om att sända kommunfullmäktiges sammanträden via webbTV.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om att sända
kommunfullmäktiges sammanträden via webb-TV.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
(Kommunikationschef Annika Björklund)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Administrativ chef Ola Blomberg)
(Radio Mariestad)
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Dnr 2016/00101

Motion om möjlighet till kommunal borgen för bredbandsutbyggnad
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska införa möjligheten för
fiberföreningar att ansöka om kommunal borgen.
Beviljad borgen ska gälla som längst en månad (30 dagar) efter utbetalt belopp från
bidragsgivande myndighet. Det är fiberföreningens ansvar att kommunen meddelas
när detta sker. Borgen ska dock gälla som längst 18 månader efter beslut om borgen.
Syftet med den kommunala borgen är att fiberföreningarna ska erhålla ett kortfristigt
banklån innan bidrag från Länsstyrelsen har utbetalts. Kommunen borgar för samma
summa som beviljats i bidrag från Länsstyrelsen.

2.

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om
kommunal borgen till fiberföreningar i enlighet med ovanstående beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att till kommunstyrelsens extra
sammanträde den 25 april redovisa förutsättningarna för att säkerställa en framtida
kapacitetsutbyggnad av fibernätet.
Sture Pettersson (S) och Mats Karlsson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
och beslut i ärendet.
Bakgrund

Sture Pettersson (S) har i en motion föreslagit att det ska vara möjligt för fiberföreningar
med verksamhet endast i Mariestads kommun att ansöka om kommunal borgen för
bredbandsutbyggnad. Motionen överlämnades till ekonomichefen/redovisningschefen för
beredning.
I kommunens regler för borgen daterade framgår att borgen kan lämnas till ideella
föreningar och andra sammanslutningar som enligt kommunfullmäktiges bedömning kan
likställas med ideell förening. Ändamålet och kriterierna är även att borgen ska lämnas för
lån till investeringar där förutsättningarna är att investeringen avser verksamhet som
kommunen själv har rätt att bedriva. En riskbedömning ska ske och en egeninsats för lånen
ska göras. Med dessa regler kan fiberföreningar anses uppfylla kriterierna för att kunna
beviljas kommunal borgen.
Syftet med kommunal borgen är ett längre åtagande vilket tanken med borgen till
fiberföreningar inte kan anses vara. Det handlar om att möjliggöra förutsättningar för
fiberföreningar att erhålla ett kortfristigt lån från bank innan bidrag från Länsstyrelsen
erhålls och utbetalas.
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Varje ansökan om borgen ska behandlas för sig då föreningarna är olika till storlek och
belopp. För att kommunen ska kunna fatta ett beslut måste ansökan uppfylla följande:
-

Ansökan ska lämnas in av behörig firmatecknare med ekonomisk redogörelse och
en ekonomisk kalkyl över fiberinvesteringarna.

-

Ansökan ska innehålla en förteckning över fastigheter och fastighetsägare som
ingår i föreningen.

-

Kopia på beslut från bidragsgivande myndighet.

-

Redovisning av egeninsatsen från alla berörda fastigheter. Ett kontoutdrag från
föreningens konto som visar inbetalade egeninsatser ska bifogas.

-

Underlag för låneavtal med banken.

Beviljad borgen ska gälla som längst en månad (30 dagar) efter utbetalt belopp från
bidragsgivande myndighet. Det är fiberföreningens ansvar att kommunen meddelas när
detta sker. Borgen ska dock gälla som längst 18 månader efter beslut om borgen.
Med de angivna förutsättningarna och villkoren är rekommendationen att kommunen inför
möjligheten för fiberföreningar att ansöka om kommunal borgen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska ge kommunchefen i uppdrag att
redovisa förutsättningarna för att säkerställa en framtida kapacitetsutbyggnad av fibernätet.
Rune Skogsberg (C), Leif Udéhn (S), Marianne Kjellquist (S) och Ida Ekeroth (S) tillstyrker
arbetsutskottets förslag till beslut samt Abrahamssons (M) yrkande avseende uppdrag till
kommunchefen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag samt eget yrkande till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.
Underlag för beslut

Motion från Sture Pettersson (S) 2016-02-28, Kommunal borgen till bredbandsutbyggnad.
Skrivelse upprättad av ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist 2016-04-01, Motion
om möjlighet till kommunal borgen för bredbandsutbyggnad.
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om möjlighet till kommunal
borgen för bredbandsutbyggnad

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Sture Pettersson)
(Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist)
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Dnr 2016/00051

Resultatrapport Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) år 2015
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Mariestads kommun deltar sedan år 2012 i Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) som är
ett arbete som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. KKiK består av ett antal
viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommuners kvalitet och
effektivitet. Totalt deltog ca 240 kommuner i KKiK år 2015. Utifrån resultatet har
kommunen möjlighet att analysera verksamheten och finna intressanta kommuner att
jämföra oss med.
Kvalitetschef Maria Torp informerar om Mariestad kommuns resultat från år 2015 i
jämförelse med resultatet från år 2014 samt medelvärdet för deltagande kommuner år
2015.
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 kvalitetschef Maria Torp 2016-03-10, Resultatrapport KKiK 2015.
Resultatrapport Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) år 2015
Resultatrapport - sammanställning över samtliga deltagande kommuner
Sammanställning över Mariestads kommuns resultat år 2015 i jämförelse med resultatet år
2014 samt medelvärde för deltagande kommuner år 2015
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Resultatrapport Kommuners Kvalitet
i Korthet (KKiK) år 2015.

Expedieras till:
Kvalitetschef Maria Torp
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Dnr 2016/00136

Bostadsförsörjningsplan för Mariestads kommun
Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen beslutar att omgående rekrytera tre planarkitekter, eller
motsvarande, för att upprätta en bostadsförsörjningsplan för Mariestads kommun
samt för att påskynda arbetet med att upprätta nya detaljplaner.

2.

Kostnaden för år 2016, ca 1 000 kr, finansieras genom de statliga medel för
flyktingmottagande m.m. som kommunen har erhållit.

3.

Kostnaden för åren 2017-2018, totalt ca 2 000 tkr/år ska inarbetas i budget.

4.

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunchefens ledningsgrupp ska utgöra
styrgrupp för arbetet med att upprätta en bostadsförsörjningsplan.

Bakgrund

Antalet invånare i Mariestads kommun ökar. För att kunna möta befintligt och framtida
behov av lägenheter till år 2030 behöver 1 700-2 000 nya bostäder tillskapas. En god
planberedskap ger goda förutsättningar för byggnation.
Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att tydliggöra kommunens bostadspolitik samt att
upprätta detaljplaner för att kunna tillgodose en stor efterfrågan av bostäder.
Bostadsförsörjningsplanen ska utgå från gällande översiktsplan (ÖP 2003), den fördjupade
översiktsplan för Mariestad (FÖP Mariestad 2013), landsbygdsstrategin (under
framtagande) samt de tematiska tilläggen till ÖP i form av LIS-områden.
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 administrative chefen Ola Blomberg 2016-03-17,
Bostadsförsörjningsplan för Mariestads kommun.

Expedieras till:
Samtliga sektorchefer
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Ekonomichef Jonas Eriksson
Justerandes signatur
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Dnr 2016/00106

Yttrande över promemorian avdragsrätt vid representation
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till ändring av avdragsrätten vid
representation vid måltider och annan förtäring.
Bakgrund

Finansdepartementet har upprättat promemorian avdragsrätt vid representation.
Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. Dokumentet har
överlämnats till redovisningschefen/ekonomichefen för beredning.
Promemorians huvudsakliga innehåll föreslår ändringar av rätten till avdrag för
representation vid måltider och annan förtäring. Avseende mervärdesskatt föreslås att
avdraget högst får uppgå till mervärdesskatten på 300 kronor per person och tillfälle. Detta
är en del i EU-rätten för att få enhetliga nivåer och förenkla tillämpningen.
Representationen i kommunen sker till mindre värden och är inte av betydande
omfattning. Förslaget till ändringar innebär att underlagen för avdrag till moms ökar så att
det blir en högre gräns där moms kan dras av. Det är därmed en liten med ändå positiv
effekt för kommunen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av redovisningschef/ekonomichef Lars Bergqvist 2016-03-11, Remiss
av promemorian avdragsrätt vid representation.
Remiss av promemorian avdragsrätt vid representation. Finansdepartementet
Fi2016/00776/S2, 2016-02-29, inklusive missivbrev.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över promemorian
avdragsrätt vid representation
Expedieras till:
Regeringskansliet, Finansdepartementet, Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist
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Dnr 2016/00066

Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken i enlighet med upprättat förslag med justeringen att timtaxan ska uppgå
till 720 kronor.
Taxan gäller från och med 2016-05-01.
Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken. Taxan ska fastställas av respektive kommunfullmäktige i Mariestads,
Töreboda och Gullspångs kommuner.
MTG-styrgrupp har granskat miljö- och byggnadsnämndens ursprungliga förslag och
uttryckt en vilja att ändra förslaget genom att föreslå en timtaxa om 720 kronor istället för
miljö- och byggnadsnämndens förslag om 830 kronor. Dessutom har årsavgifterna för
tillståndspliktiga lantbruk med djurhållning föreslagits bli nedsatta till 6 480 kronor
motsvarande nio timmars handläggningstid.
Miljö- och byggnadsnämnden framhåller att det är nödvändigt att tillsynen och prövningen
av ärenden enligt miljöbalken ges en tillräcklig finansiering så att uppdraget kan uppfyllas i
minst den omfattning som myndighetsuppdraget ger miljö- och byggnadsnämnden. De
faktiska kostnaderna för miljöbalkstillsynen år 2015 har legat till grund för framräkningen
av timavgiften om 830 kronor. I det fall beslutet blir en lägre timavgift uppkommer ett
större behov av skattefinansiering än vad som är fallet om en timavgift sätts utifrån det
beräknade värdet. Noterbart är att all handläggning enligt miljöbalken inte går att
avgiftsfinansiera.
Förslaget från MTG-styrgrupp på att begränsa den fasta årsavgiften för tillståndspliktiga
lantbruk är till nio timmar. Detta mot bakgrund av den låga årsavgift som länsstyrelserna
tar ut för motsvarande tillsyn. Idag har miljö- och byggnadsnämnden övertagit
tillsynsansvaret från Länsstyrelsen Västra Götaland när det gäller bland annat
tillståndspliktiga lantbruk. Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är rimligt att justera
den årliga avgiften just för tillståndspliktiga lantbruk i linje med MTG-styrgrupps förslag.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-03-01 att föreslå respektive
kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång att anta en taxa för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med upprättat förslag. Förslaget är baserat på en
timavgift om 830 kronor. Taxan föreslås träda i kraft 2016-04-01.
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Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Marie Engström Rosengren (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med
miljö- och byggnadsnämndens förslag där timtaxan uppgår till 830 kronor.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2016-03-01 § 25, Förslag på taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2015 Ma0835
Skrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Lars Sylvén 2016-02-11, Förslag på
reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken.
Förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken baserat på en timtaxa på 830
kronor, inklusive bilagor.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Reviderad taxa för prövning och
tillsyn enligt Miljöbalken.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
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Kommunstyrelsen
Ks § 67

Dnr 2016/00028

Avsteg från avgift vid upplåtelse av allmän plats under åren
2016-2018
Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen beslutar att inte ta ut en avgift för begagnande av allmän plats i
form av varuexponering utanför butikerna i Mariestad. Beslutet ska gälla under juni,
juli och augusti 2016 under förutsättning att polistillstånd har sökts och erhållits.

2.

Kommunstyrelsen ger verksamhet teknik i uppdrag att under hösten år 2016 se över
taxorna för upplåtelse av allmän plats

Bakgrund

”Mitt Mariestad” har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen med önskemål om
tillfälligt avsteg från gällande taxor vid upplåtelse av allmän plats. ”Mitt Mariestad” önskar
att kommunen under en prövotid av tre år (2016-2018) upplåter allmän plats för
varuexponering m.m. i direkt anslutning till butikerna utan avgift. Ärendet överlämnades
till tekniska nämnden för beredning.
För att använda allmän plats för t.ex. uteservering, trottoarpratare, byggställning eller
varuexponering krävs polistillstånd. Kommunen har att yttra sig till polisen över ansökan.
Vid upplåtelse av allmän plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt beslutad taxa.
Vidare finns vissa råd och regler att följa, detta för att upprätthålla god framkomlighet och
trafiksäkerhet. Det innebär att det på vissa platser kan vara olämpligt att ha t.ex.
varuexponering utanför butiker.
I dokumentet Avgifter för upplåtelse av allmän plats i Mariestad (§ 2) står följande:
När avgiften bestäms skall hänsyn tas till det upplåtna områdets omfattning och läge, till
beräknat ekonomiskt utbyte för upplåtet ändamål samt till de sociala synpunkter och de
förhållanden i övrigt som bör beaktas vid en skälighetsprövning. Om det finns skäl för det,
får även befrielse från avgiftsskyldighet medges.
Nedan listas några av de antagna avgifterna:
-

Uteservering 220 kr/kvm och säsong

-

Trottoarpratare 560 kr/år

-

Skyltvaror/annan demonstration av varor 90 kr/dag

Under år 2015 fanns inga tillstånd för skyltvaror. För åren 2016-2017 finns ett tillstånd för
en klädställning utanför en butik i centrala Mariestad. Det finns dock några butiker som har
varor utanför sina butiker utan tillstånd. Det är viktigt att alla butiker som använder allmän
plats söker om tillstånd för detta.
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Kommunstyrelsen
Ks § 67 (forts).

___________________________
Verksamhet teknik ställer sig positiva till att, på försök, befria upplåtelse av allmän plats för
skyltvaror/annan demonstration av varor. Vidare anser verksamhet teknik att försöket ska
gälla juni, juli och augusti år 2016 och att det därefter ska utvärderas. Vid utvärderingen
kan intresset för varuexponeringen mätas genom t.ex. antalet polistillstånd. Vid positivt
utfall av försöket bör taxorna ses över för att hitta en nivå på kostnaden för skyltvaror som
är rimlig i förhållande till det värde det är för butiken i form av utökad exponering.
Tekniska nämnden beslutade 2016-03-05 att:
Föreslå kommunstyrelsen att inte ta ut avgift för begagnande av allmän plats i form av
varuexponering utanför butikerna i Mariestad. Beslutet ska gälla under juni, juli och augusti
2016 under förutsättning att polistillstånd har sökts och erhållits.
Ge verksamhet teknik i uppdrag att under hösten år 2016 se över taxorna för upplåtelse av
allmän plats.
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 från ordföranden i ”Mitt Mariestad” 2016-01-19, Tillfälligt avsteg från gängse
avgift vid upplåtelse av allmän plats.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-03-15 § 57, Internremiss. Förfrågan om
möjlighet till avsteg från avgift vid upplåtelse av allmän plats under 2016-2018 i Mariestad.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Avsteg från avgift vid upplåtelse av
allmän plats under åren 2016-2018.

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-11

Sida 43

Kommunstyrelsen
Ks § 68

Dnr 2016/00134

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse år 2015
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner folkhälsorådets verksamhetsberättelse för år 2015.
Bakgrund

Folkhälsorådet har upprättat ett förslag till verksamhetsberättelse för år 2015.
Verksamhetsberättelsen ska godkännas av Mariestads kommun och hälso- och
sjukvårdsnämnden i Skaraborg.
Folkhälsorådet har drivit arbetet med ”Folkhälsostrategi 2014-2017 för Mariestads vision
2030”. Samtliga nämnder har upprättat en handlingsplan till folkhälsostrategin som följs
upp varje år av kommunstyrelsen.
Folkhälsorådet och folkhälsrådets ledningsgrupp leder den övergripande utvecklingen av
folkhälsoarbetet i kommunen. Folkhälsorådet har drivit arbetet med att ta fram en ”Strategi
för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016-2019” som
antogs av kommunstyrelsen i november 2015. Samtliga nämnder har upprättat en
handlingsplan till strategin som följs upp varje år av kommunstyrelsen.
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 samt chefen för sektor ledning
Stefan Wallenå 2016-03-15, Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2015.
Folkhälsorådets verksamhetsberättelse år 2015.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Folkhälsorådets
verksamhetsberättelse år 2015.

Expedieras till:
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
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Kommunstyrelsen
Ks § 69

Dnr 2013/00078

Uppföljning av handlingsplan år 2015 för Folkhälsostrategi
2014-2017
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-14 att samtliga nämnder ska upprätta en
handlingsplan för implementering av folkhälsostrategi 2014-2017. Handlinsplanen ska
redovisas till kommunstyrelsen.
Sektor ledning har upprättat en gemensam struktur för handlingsplan för folkhälsostrategi,
tillgänglighets- och miljömålsarbete i Mariestads kommun.
Folkhälsoplaneraren har sammanställt en uppföljning av handlingsplan 2015 för
folkhälsostrategi 2014-2017. Sektorerna arbetar enligt handlingsplan, några områden har
inte genomförts p.g.a. ändrade beslut och prioriteringar. Handlingsplan och uppföljning
kommer att utvecklas under år 2016 och inarbetas i kommunens målstyrningssystem.
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 samt chefen för sektor ledning
Stefan Wallenå, Uppföljning handlingsplan jan-dec 2015 för Folkhälsostrategi 2014-2017.
Uppföljning av Handlingsplan år 2015 för Folkhälsostrategi 2014-2017
Folkhälsostrategi 2014-2017
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Uppföljning av handlingsplan år 2015
för Folkhälsostrategi 2014-2017.
Expedieras till:
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
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Kommunstyrelsen
Ks § 70

Dnr 2014/00425

Handlingsplan år 2016 för Strategi för förebyggande arbete mot
alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016-2019
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till handlinsplan år 2016 för Strategi för
förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016-2019.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-16 att samtliga nämnder ska upprätta en handlingsplan för implementering av Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016-2019. Handlinsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen.
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson har upprättat ett förslag till handlingsplan år 2016 för
Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016-2019”.
Handlingsplanen kommer att följas upp vid halvårsredovisningen. Handlingsplan och
uppföljning kommer att utvecklas under år 2016 och inarbetas i kommunens målstyrningssystem.
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 samt chefen för sektor ledning
Stefan Wallenå 2016-03-21, Handlingsplan 2016 för ”Strategi för förebyggande arbete mot
alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016-2019”.
Förslag till Handlingsplan 2016, Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika,
dopning och tobak 2016-2019.
Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016-2019
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Handlingsplan år 2016 för Strategi för
förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016-2019
Expedieras till: Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
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Kommunstyrelsen
Ks § 71

Dnr 8036

Handlingsplan år 2016 för Folkhälsostrategi 2014-2017
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till handlingsplan år 2016 för
folkhälsostrategi 2014-2017.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-14 att samtliga nämnder ska upprätta en
handlingsplan för implementering av folkhälsostrategi 2014-2017. Handlingsplanen ska
redovisas till kommunstyrelsen.
Sektor ledning har upprättat en gemensam struktur för folkhälsostrategi, tillgänglighetsoch miljömålsarbete i Mariestads kommun.
Folkhälsoplaneraren har upprättat ett förslag till handlingsplan för år 2016 för
folkhälsostrategi 2014-2017. Handlingsplanen kommer att följas upp vid
halvårsredovisningen. Handlingsplan och uppföljning kommer att utvecklas under år 2016
och inarbetas i kommunens målstyrningssystem.
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 samt chefen för sektor ledning
Stefan Wallenå 2016-03-21, Handlingsplan 2016 för folkhälsostrategi 2014-2017
Förslag till handlingsplan år 2016 för folkhälsostrategi 2014-2017
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Handlingsplan år 2016 för
folkhälsostrategi 2014-2017
Folkhälsostrategi 2014-2017
Expedieras till:
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
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Kommunstyrelsen
Ks § 72

Dnr 2014/00040

Val av ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Bertha Petterssons Hus
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Johan Abrahamsson (M), Morgan Forsberg (KD) och Ida Ekeroth
(S)till ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Bertha Petterssons hus. Till suppleanter utses
Johan Gotthardsson (L), Sandra Magnusson (M) och Linnea Wall (S).
Bakgrund

Styrelsen för Stiftelsen Bertha Petterssons Hus har tidigare ansökt om permutation för att
möjliggöra en försäljning av fastigheten Mården 6. Kammarkollegiet har i beslut 2015-0818 medgivit permutation.
Med anledning av ovanstående ändrades stiftelsens stadgar gällande paragraferna 1, 4 och
16. Paragraf 4 avser sammansättningen av styrelsen och ändras till följande lydelse:
”Stiftelsens angelägenheter skola handhavas av en styrelse om tre för fyra kalenderår i
sänder valda ledamöter jämte lika antal för samma tid utsedda suppleanter. Ledamöter och
suppleanter utses av kommunstyrelsen i Mariestad”.
Ledamöter och suppleanter har tidigare utsetts av kultur- och fritidsutskottet (Kfu § 16/16)
vilket således varit fel instans. Kommunstyrelsen har därför att utse tre ledamöter och tre
suppleanter till styrelsen för Stiftelsen Bertha Petterssons hus.
Underlag för beslut

Beslut från Kammarkollegiet 2015-08-18, Permutation av Stiftelsen Bertha Pettersson Hus
Protokollsutdrag Kfu § 16/16 – Val i kultur- och fritidsutskottet av ledamot och suppleant
till stiftelsen för Bertha Petterssons hus

Expedieras till:
Stiftelsen Bertha Petterssons hus
Valda ledamöter och ersättare
Lönekontoret i Hova
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Kommunstyrelsen
Ks § 73

Dnr 2016/00157

Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ta upp aktuella valärenden avseende Marianne Kjellquist (S)
på kommunstyrelsens extra sammanträde den 25 april.
Bakgrund

Marianne Kjellquist (S) har begärt att bli entledigad från samtliga politiska uppdrag i
Mariestads kommun, förutom uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige.
Med anledning av detta åligger det kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att entlediga
Kjellquist(S) från hennes uppdrag och även utse ny ledamot/ersättare på de poster
Kjellquist innehar.
Kommunstyrelsen har att entlediga och utse ny ledamot/ersättare efter Kjellquist i:
- kommunstyrelsens arbetsutskott
- 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
- kultur- och fritidsutskottet
- MTG-styrgrupp
- folkhälsorådet
- Dacapo styrgrupp
- ombud vid bolagsstämma i Mariehus AB
- ombud vid bolagsstämma i VänerEnergi AB
- MTGK-turism
- KPR
- delregionala kollektivtrafikrådet
Underlag för beslut

Begäran om entledigande från Marianne Kjellquist 2016-03-31

Expedieras till:
Marianne Kjellquist
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Ks § 74

Dnr 2016/00006

Handlingar att anmäla
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från möte 2016-03-02 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2016-03-07 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2016-03-23 anmäls och läggs till handlingarna.
________________________
IT-nämnden

Protokoll från möte 2016-02-29 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2016-03-16 anmäls och läggs till handlingarna.
________________________
AB Stadens Hus

Protokoll från möte 2016-04-03 anmäls och läggs till handlingarna.
________________________
Mariehus AB

Protokoll från möte 2016-03-01 anmäls och läggs till handlingarna.
________________________
Mariehus Fastigheter AB

Protokoll från möte 2016-03-01 anmäls och läggs till handlingarna.
________________________
VänerEnergi AB

Protokoll från möte 2016-02-15 anmäls och läggs till handlingarna.
________________________
Skaraborgs kommunalförbund, styrelsen

Protokoll från möte 2016-02-26 anmäls och läggs till handlingarna.
________________________
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Kommunstyrelsen
Ks § 74 (forts).

___________________________
RÖS, direktionen

Protokoll från möte 2016-02-25 anmäls och läggs till handlingarna.
________________________
AÖS

Protokoll från möte 2016-03-21 anmäls och läggs till handlingarna
Årsredovisning för 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
_________________________

Justerandes signatur
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